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Jaar 2010
Voorwoord
Op 23 februari 2010 was het dan eindelijk zover: het Socialistisch Centrum Bakkum
(afgekort SCB) officieel opgericht. Na de formaliteiten konden de werkzaamheden echt
beginnen. Er was van alles te doen, variërend van het ontwerp van een logo tot het drukken
van visitekaartjes en het opbouwen van een ZZP netwerk. De kas is nog krap, en daarom
wordt alles in eigen beheer gedaan. Hiermee is het SCB gepositioneerd op de markt. Dit heeft
een solide basis geschapen voor goede resultaten in de komende jaren.

Samenvatting
Het jaar 2010 is gebruikt om het SCB te positioneren en profileren. Ook zijn hiervoor de
benodigde middelen ontwikkeld. Een veelbelovend project is de publicatie van een
manuscript over de heterodoxe economie.

Profiel van de organisatie: missie, visie, doelen en strategie
Het SCB stelt zich als missie het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van sociaaleconomische informatie.
De visie van het SCB is gebaseerd op democratische en maatschappelijke structuren en
werkwijzen.
Het SCB heeft de ambitie om de integriteit van informatie te bewaken door haar te toetsen aan
wetenschappelijke bronnen, voor zowel het feitenmateriaal als de analyse-methoden.
Het SCB biedt een scala van producten aan:






ondersteuning bij historische analyses van maatschappelijke organisaties en
bewegingen
inhoudelijke bijdrage aan sociaal-economische publicaties
advisering bij de identiteitsvorming van maatschappelijke organisaties
aanbieding van concepten voor een sociale cultuur en structuur in organisaties
maatschappelijke advisering op conceptueel filosofisch abstractieniveau

Bestuur en medewerkers
Emil Bakkum is de eigenaar en directeur van het SCB.

Werkmethodes en successen
Een onderneming heeft een postadres nodig. Half februari gaf de gemeente Utrecht
toestemming om het SCB te vestigen op de Fivelingo 231. Vervolgens kon het SCB worden
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30283288. De BIK code is 70221
(organisatie-adviesbureaus). Voor de geschiedenis moet worden vermeld, dat de toevoeging
van Bakkum aan de bedrijfsnaam een suggestie was van de KvK. De naam Socialistisch
Centrum alleen zou te zeer de indruk wekken van een politieke organisatie. Nog dezelfde dag
werd de domeinnaam geregistreerd bij hosting onderneming Hosting2Go. In de volgende
dagen is de website ingericht. Ook werden visitekaartjes aangemaakt.

Al de volgende maand werd het netwerk café van de KvK bezocht. In juni was er opnieuw
een netwerk café. En in april werden contacten gelegd in het ZZP netwerk HOTZO.
Er werd een pamflet gemaakt en verzonden aan enkele potentiële klanten, om de eigen
naamsbekendheid te vergroten. Helaas resulteerde deze actie nog niet in een vervolg-gesprek.
Des al niettemin is dit een nuttige ervaring voor de komende acquisitie activiteiten.
In afwachting van een opdracht werd begonnen aan het schrijven van een manuscript over de
heterodoxe economie. Er werden alvast uitgevers benaderd om het manuscript in
samenwerking te publiceren. Vanaf juni nam dit project de meeste tijd van de werkzaamheden
in. Onder andere werden 19 leerboeken helemaal gelezen om de inhoudelijke kwaliteit van
het manuscript te kunnen garanderen. De uitgave moet dienen als een blijk van
deskundigheid, een proeve van bekwaamheid voor opdrachtgevers, en een middel voor
aandacht in allerlei passende media.
Er wordt een archief opgebouwd om de verworven kennis en inzichten uit vakboeken te
behouden.

Financiële verantwoording
Eind 2010 bedraagt het kapitaal van het SCB 150.400 euro.

Vooruitblik
De activiteiten in het jaar 2010 hebben een solide basis gelegd voor een winstgevende
bedrijfsvoering in de komende jaren. Als het manuscript is voltooid en uitgegeven, dan kan
hiermee de reputatie van het SCB worden uitgedragen. Dit zal helpen bij het werven van
opdrachten.

Bijlagen
Het pamflet voor klantenwerving is toegevoegd aan dit jaarverslag als een bijlage.

