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1 Inleiding
Met genoegen biedt het Scouting Nederland Fonds hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over
2016 aan, dat in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine
organisaties (RJK C1) Kleine organisaties zonder winststreven is, waarbij het bieden van
transparantie gewaarborgd is.
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2 Doelstelling (statutair) van het Scouting Nederland Fonds
De Stichting Scouting Nederland Fonds heeft geen winstdoelstelling en stelt zich ten doel het
Scoutingspel in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te ondersteunen. Het
Scouting Nederland Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover
is te vinden op https://www.scouting.nl/anbi.
Deze doelstelling krijgt vorm in een tweetal statutaire functies:
 Aanwending van het vermogen: het Scouting Nederland Fonds ondersteunt actief de
meerjarenbeleidsdoelstellingen van de Vereniging Scouting Nederland. Zo wordt bijgedragen
aan landelijke projecten met een sleutelfunctie, zoals de ontwikkeling van nieuwe
spelmaterialen, het voor de continuïteit van Scouting Nederland belangrijke programma
Groepsontwikkeling en de ontwikkeling van een nieuw landelijk Scoutingkampeerterrein in
Zeewolde. Groepen en regio's is een apart fonds, gevormd door donateurs en de jaarlijkse
opbrengsten van de Nationale Scoutingloterij. Groepen en regio’s kunnen individueel een
aanvraag indienen voor vernieuwende projecten, bij calamiteiten en voor nieuw- of verbouw
van Scoutinggebouwen en wachtschepen. Ook heeft Scouting een internationale dimensie,
daarom heeft het fonds ook aandacht voor internationale samenwerking, ontwikkeling en
uitwisseling.
 Aanhouden van weerstandsvermogen voor Scouting Nederland: het Scouting Nederland
Fonds beheert verder een weerstandsvermogen om (financiële) calamiteiten, onvoorziene of
onverwachte gebeurtenissen binnen de Vereniging Scouting Nederland op te kunnen vangen.
Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 2016 € 3.691.637 en wordt
– om de waarde in stand te houden – jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex.
Het Scouting Nederland fonds heeft in 2016 een pilotproject van twee jaar voor het vergroten van
commerciële activiteiten op de gebieden Partnerships & Sponsoring en Donateurs & Verbondenheid
afgerond. Het hoofddoel daarbij was het borgen van de instroom van externe gelden. Hierdoor is
kennis opgebouwd op het gebied van geefmotieven rondom Scouting en de trends en ontwikkelingen
in de maatschappij als het om geven gaat. Er zal blijvend worden ingezet op externe fondswerving.
Structurele donateurswerving verdient aandacht, net als focus op periodieke schenkingen en
nalatenschappen. Kansrijk is relatiebeheer van waardevolle partnerships en gericht benaderen van
vermogensfondsen. Het bouwen aan de verbondenheid tussen Scouting Nederland en haar leden en
het creëren van duidelijke meerwaarde en scherpere profilering voor donateurswerving blijft daarbij
heel belangrijk.
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3 Samenstelling bestuur per 31 december 2016
De Stichting Scouting Nederland Fonds is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41189958. Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds bestaat volledig uit vrijwilligers die deze
functie onbezoldigd uitoefenen. Voor bestuursleden gelden voor de gemaakte onkosten de reguliere
declaratierichtlijnen. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar.
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds is per 31 december 2016 als volgt samengesteld,
zoals bekend bij Kamer van Koophandel:
D.J. (Jaap) Boot

Voorzitter

W.S. (Wieteke) Koorn

Vicevoorzitter

A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Secretaris/penningmeester

W. (Wouter) Zilverberg

Lid

W. (Wendy) Beenakker

Lid

P. (Philip) Komen

Lid

L.A. (Lars) Wieringa

Lid

M.J. (Maurice) van der Leeden

Lid
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4 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2016 gedaan?
Landelijke projecten
In 2016 heeft het Scouting Nederland Fonds de vereniging voor de inbedding van het programma
Groepsontwikkeling en de overgang naar het nieuwe meerjarenbeleid een bijdrage van € 70.000
gegeven.
Regionale en lokale projecten
Naast landelijke projecten ondersteunt het Scouting Nederland Fonds ook regionale en lokale
Scoutingprojecten. Scoutinggroepen en -regio’s kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een
aanvraag indienen voor vernieuwde projecten, ondersteuning bij calamiteiten of voor een bouwproject.
Het gaat daarbij om projecten die niet in de reguliere begroting van het organisatieonderdeel zelf
passen.
Toekenningen 2016:
 Regio ZON, Nijmegen, vluchtelingenkinderen
 Karel Doormangroep, Amersfoort, bijdrage nieuwbouw
 Scouting Hank, Hank, nieuwbouw loods
 Scouting Rheijnewoud, Hazerswoude Rijndijk, aankoop gebouw
 Scouting De Esdoorn, Leeuwarden, verbouwing sanitair
 Jeanne d’Arcgroep, Halsteren, aankoop gebouw van gemeente
 Pastoor Vroomansgroep, Tilburg, nieuwbouw sanitair en keuken
 Generaal Roothaangroep, Doetinchem, bijdrage nieuwbouw
 De Vallei, Scherpenzeel, uitbreiding clubhuis
 Huisvesting beheer Scouting Harlingen, Harlingen, uitbreiding clubhuis
 Scoutinggroep Hillegersberg, Rotterdam, nieuwbouw clubhuis
 Cranenborghgroep, Bleiswijk, aankoop bestaand clubhuis
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5 Jaarrekening Scouting Nederland Fonds 2016
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Waarderingsgrondslagen
De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1
voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine organisaties zonder winststreven.
Algemeen
In 2016 heeft het fonds opnieuw een grote bijdrage geleverd aan de projecten van Scouting
Nederland, een deel van het resultaat – namelijk de opbrengst donateurs en de opbrengst van de
Nationale Scoutingloterij – was bestemd voor de inbedding van het project Groepsontwikkeling en het
meerjarenbeleid. Door de in 2016 afgesloten leningen voor verschillende Scoutingterreinen zijn de
rente-inkomsten op deposito’s/spaargelden/leningen hoger uitgekomen dan in 2015. Verder nam het
koersresultaat op de aandelen af. De exploitatie werd door het aanloopverlies van de deelneming in
Scoutinglandgoed BV negatief afgesloten.
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Activa
Deelnemingen
Het betreft hier een niet geconsolideerde deelneming waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend
en die tegen de vermogensmutatiemethode is gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode is deze
deelneming in de balans opgenomen tegen het aandeel in de netto vermogenswaarde, rekening
houdend met haar aandeel in het aanloopverlies van de deelneming en haar aandeel in de directe
mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald
volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. Op 31 december 2016 bedroeg het saldo
van de lening € 1.800.000 (maximaal) tegen een rente van 3%, deze rente zal periodiek worden
herzien. De eerste 5 jaar behoeft er niet te worden afgelost, de einddatum van de lening is 14
december 2045. Op 5 december 2016 is er nog een bedrag van € 14.190 aan agioreserve bijgestort.
Beleggingen
Sinds 2010 bestaat een klein deel van de portefeuille uit aandelen. Beursjaar 2016 liet een beperkte
stijging van de koersen zien, hierdoor was de koerswinst op de aandelen lager dan in 2015. Overigens
wordt de portefeuille verder vooral belegd in vastrentende waarden en liquide middelen. Onder de
post Beleggingen waren eerder ook de in liquide vorm aangehouden gelden bij de Rabobank tegen
nominale waarde opgenomen.
Investeringen in vastrentende waarden
De leningen worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode verminderd met
eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. In de berekening
wordt rekening gehouden met agio of disagio op het moment van aankoop. Baten en lasten worden in
de winst-en-verliesrekening verwerkt via het amortisatieproces.
Investering in aandelen
Investeringen in aandelen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. De
reële waarde van de effecten is bepaald met behulp van de beschikbare marktinformatie. Baten en
lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-enverliesrekening.
Portefeuille verdeling per einde verslagperiode
Aandelen
24%
Vastrentend
52%
Liquiditeiten
24%
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Leningen
Op 1 maart 2015 is er een lening verstrekt aan de Vereniging Scouting Nederland van € 100.000 ter
financiering van noodzakelijke renovatie van het kampeergebouw op Scoutcentrum Harderhaven. De
in 2017 vervallende termijn groot € 10.000 is opgenomen onder de post Nog te ontvangen. Looptijd
lening: 10 jaar. Rente voor 5 jaar: 3%. Op 18 oktober 2016 is er een lening verstrekt aan Vereniging
Scouting Nederland van € 130.000 ter financiering van noodzakelijke renovatie van de sanitaire
voorzieningen op kampeerterrein Naaldenveld. De in 2017 vervallende termijn groot € 8.667 is
opgenomen onder de post Nog te ontvangen. Looptijd lening: 15 jaar. Rente voor 5 jaar: 3%.
Waardering op basis van de nominale waarde.
Vorderingen/Overlopende activa
Hieronder zijn de nog te ontvangen rentebaten van de obligaties en de diverse bankrekeningen en
deposito’s opgenomen alsmede de rente op de uitgegeven leningen. Waardering van alle
vorderingen/overlopende activa vindt plaats op basis van de nominale waarde.
Liquide middelen
Het betreft het saldo van de diverse ING- en Rabo-bankrekeningen en deposito’s op 31 december
2016. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Waardering vindt plaats tegen nominale
waarde.
Passiva
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is bestemd om calamiteiten binnen Scouting Nederland te kunnen
opvangen. Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumenten prijsindexcijfer
(2016: 0,3%) om de waarde in stand te houden.
Omschrijving (bedragen in euro’s)
Weerstandvermogen

31-12-2015
3.680.595

BIJ
11.042

AF

31-12-2016
3.691.637

Bestemmingsreserves
Omschrijving ( bedragen in euro's)

31-12-2015

Bestemmingsreserve Rente

2.316.097

Bestemmingsreserve Duurzame Investeringen

2.412.984

Bestemmingsreserve Groepen en Regio's

BIJ

AF

31-12-2016

6.948

2.323.045
2.412.984

651.606

200.683

Bestemmingsfonds Els Gout-van Eek

66.624

199

66.823

Bestemmingsreserve Ontwikkelingssamenwerking

76.450

230

76.680

556.675

17.484

574.159

6.080.436

225.544

Algemene reserve

104.817

747.472

104.817

6.201.163

Bestemmingsreserve Rente
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om – aanvullend op het Weerstandsvermogen – de continuïteit
van Scouting Nederland te waarborgen. Om deze Bestemmingsreserve in stand te houden, wordt
deze jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer (2016: 0,3%) geïndexeerd.
Bestemmingsreserve Duurzame ontwikkelingen
Deze Bestemmingsreserve is bestemd voor de financiering van duurzame investeringen in vaste
activa, zoals in het Scoutinglandgoed, met een technische levensduur van minimaal 10 jaar.

Bestuursverslag en jaarrekening 2016 – Stichting Scouting Nederland Fonds

10

Bestemmingsreserve Groepen en regio’s
Aan deze Bestemmingsreserve worden de volledige netto opbrengsten van de donateurs en van de
Nationale Scoutingloterij toegevoegd. Ditmaal kon een bedrag van € 200.684 aan deze
Bestemmingsreserve worden toegevoegd. Gedurende 2016 werd voor een bedrag van € 34.817
(2015: € 30.000) voor groepen en regio’s onttrokken. In 2016 werd verder € 70.000 onttrokken voor de
inbedding van het programma Groepsontwikkeling en het meerjarenbeleid van Scouting Nederland.
Bestemmingsfonds Els Gout-van Eek
Dit Bestemmingsfonds is gevormd uit een legaat van Els Gout-van Eek. Jaarlijks mag het bedrag van
de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer (2016: 0,3%) worden aangewend voor een speciaal
doel: uitwisseling van scouts met het buitenland. Ook in 2016 werden geen uitkeringen gedaan.
Bestemmingsreserve ontwikkelingssamenwerking
Besteding van het bedrag van de indexatie met het consumentenprijsindexcijfer (2016: 0,3%) is
jaarlijks specifiek voor de uitwisselingsprogramma’s van Nederlandse scouts beschikbaar. Net als in
2015 werden er in 2016 geen uitkeringen gedaan.
Algemene reserve
Aan de vrij besteedbare algemene reserve kon ondanks het aanloopverlies op de deelneming
Scoutinglandgoed BV dit jaar per saldo een bedrag toegevoegd worden van € 17.484 (2015: per
saldo toegevoegd € 53.627).
Schulden op korte termijn
Nog te betalen posten/Overlopende passiva
Hieronder zijn in 2016 nog een uitkering aan groepen en regio’s door te storten en bankkosten over
het vierde kwartaal 2016 opgenomen. Het fonds heeft per 31 december 2016 een vordering op de
Vereniging Scouting Nederland. Het kortlopende deel van de garantstelling ontwikkelkosten is
separaat opgenomen en zal worden afgewikkeld met de Vereniging Scouting Nederland. De
Waardering van deze posten vindt plaats op basis van de nominale waarde.
Schulden op lange termijn
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland
Dit betreft de garantstelling conform de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011
voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland voor zover deze kosten niet
konden worden gedekt uit verkopen. Het kortlopende deel inzake de garantstelling is opgenomen
onder de Schulden op korte termijn. Het langlopende deel heeft betrekking op de maximaal nog met
de verkopen door Scouting Nederland te realiseren marge.
Toelichting op de staat van baten en lasten 2016
Baten
Donaties
Het betreft hier de bijdragen van donateurs van het fonds. Deze opbrengsten komen ten goede aan
de Bestemmingsreserve Groepen en regio’s. Helaas loopt het aantal donateurs wel jaarlijks terug.
Rente
Dit zijn de renteopbrengsten van de bankrekeningen, leningen en deposito’s van het fonds.
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Opbrengst Nationale Scoutingloterij
Dit betreft het nettoresultaat over 2016 van de Nationale Scoutingloterij en de vrijgevallen
prijzengelden uit voorgaande jaren.
Opbrengst Fondswerving Scoutinglandgoed
Op 5 december 2016 is er nog een bedrag van € 14.190 ingebracht in het Scoutinglandgoed. Dit
bedrag is als volgt opgebouwd: een gift van Scouting Akoteh van € 10.317, donaties voor de opstallen
van het Scoutinglandgoed voor een bedrag van € 873 en een donatie van € 3.000 voor de realisering
van een Scoutinglandgoedbank.
Bruto renteopbrengst
Hieronder zijn alle renteopbrengsten van de aangehouden obligaties opgenomen.
Beleggingen
Afschrijving betaald agio, Afwaardering naar lagere marktwaarde en Transactieresultaten hebben
betrekking op de aangehouden obligatieportefeuille. Onder Dividenden en Koersresultaat aandelen
staan de baten van de aandelenportefeuille.
Lasten
Loonkosten
Het betreft de beroepskosten van fondsenwerving en administratieve ondersteuning die door Scouting
Nederland worden doorberekend aan de stichting.
Diversen
Deze kosten hebben voor het grootste deel betrekking op de fondswerving voor het Scoutinglandgoed
Zeewolde. Tevens zit er een bedrag in voor de beheer kosten van het platform SteunScouting.nl. In
2016 is er met dit platform door middel van crowdfunding ruim € 22.000 voor de deelnemende
groepen ingezameld.
Kosten regio’s en groepen
Gedurende 2016 zijn er 13 aanvragen binnengekomen voor bijdragen van het Scouting Nederland
Fonds. Van de aanvragen is er 1 afgewezen omdat deze niet voldeed aan de criteria. Hieronder
worden de aan de groepen verstrekte geldelijke ondersteuning verantwoord. In 2016 zijn 12 projecten
gehonoreerd (2015:6). Deze kosten worden onttrokken aan de desbetreffende Bestemmingsreserve.
Kosten Scouting Nederland Groepsontwikkeling
Voor de inbedding van de verschillende activiteiten in het kader Groepsontwikkeling en het
meerjarenbeleid van Scouting Nederland heeft het Scouting Nederland Fonds een bijdrage geleverd.
Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland
Doordat de ontwikkelkosten inmiddels volledig zijn afgewaardeerd behoefde net als in 2015 geen
bedrag te worden opgenomen.
Beheervergoeding
Het betreft de periodieke kosten van de vermogensbeheerder Rabobank.
Resultaat deelnemingen
Door het aanloopverlies van Scoutinglandgoed BV over het boekjaar 2016 was het resultaat
deelnemingen negatief.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en het bestuur van de Stichting Scouting Nederland Fonds

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Scouting Nederland Fonds te Leusden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Scouting Nederland Fonds per 31 december 2016
en van het resultaat over 2016 in overstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl voor
kleine organisaties (RJK Cl) Kleine Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
De balans per 31 december 2016;
De staat van baten en lasten over 2016;
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Scouting Nederland Fonds zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
i nfo rm atje
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die
bestaat uit:
het jaarverslag;
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
Cl voor kleine organisaties (RJK Cl) Kleine Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl voor kleine organisaties (RJK Cl)
Kleine Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-intormatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuiteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de signiticante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 5 april 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA
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