
Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor 

geestelijk en lichamelijk gehandicapten 

gevestigd te Groningen 

Rapport inzake de 

Jaarrekening 2016 

Alfa Accountants B.V. 

Postbus 1116 

3860  BC  Nijkerk 

Telefoon: 088-2533200 

Fax: 088-2531501 



T)  

Inhoudsopgave 	 Pagina 

Accountantsrapport 

A, Opdracht 3 

4 

Bestuursverslag 5 

Jaarrekening 8 

1 Balans per 31 december 2016 9 

2 Exploitatierekening over 2016 10 

3 Kasstroomoverzicht 2016 11 

4 Toelichting op de balans per 31 december 2016 13 

5 Toelichting op de exploitatierekening over 2016 15 

Overige gegevens 17 

1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 18 

IRN 



1-1  

Aan de Raad van Bestuur van 

Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten 
te Groningen 

Nijkerk, 3 oktober 2017 

Geachte bestuursleden 

A. Opdracht 

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Algemeen 
Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten te Groningen gecontroleerd. 

Het bestuur van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de 
jaarrekening. 

De controleverklaring is opgenomen onder de "Overige gegevens". 

B. Algemeen 

De stichting is opgericht op 18 november 1957. De doelstelling van de stichting is als volgt: 

De behartiging van de belangen van de geestelijk en lichamelijk gehandicapten van alle gezindten 
door zorg in de breedste zin, waaronder de oprichting en instandhouding van tehuizen, het geven 

van voorlichting, alsmede de tewerkstelling, ontwikkeling en ontspanning van hen. 

De stichting zal haar doel trachten te bereiken door het verlenen van steun en subsidies aan 

rechtspersonen van alle gezindten, die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van 
geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. 

Op 20 september 2007 heeft de stichting van de Belastingdienst de bevestiging 

ontvangen, dat de stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), gebaseerd op artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 



C. Samenstelling Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter 	: de heer drs. H.G.J. Feij 

Secretaris 	: mevrouwJ.G. Eggen 

Penningmeester : de heen. Loijenga 

Bestuurslid 	: de heer mr. R Molema 

Nijkerk, 3 oktober 2017 

Alfa Accountants B.V. 

N.A. van der Kooij RA 
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Bestuursverslag 

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: 	 de heer  Drs.  H.G.J. Feij 
Secretaris: 	 mevrouwi.G. Eggen 
Penningmeester: 	 de heen. Loijenga 
Bestuurslid: 	 de heer  Mr.  P. Molema 

Het bestuur voert tevens de directie van de Stichting. 

In het verslagjaar 2016 vergaderde het bestuur 4 maal (14 maart-13 juni-19 september-28 november). In deze 

vergaderingen zijn de aanvragen voor ondersteuning in behandeling genomen. In het verslagjaar zijn 

tweeënzeventig aanvragen voor ondersteuning ontvangen. Zeventien van deze aanvragen zijn gehonoreerd. De niet 

gehonoreerde aanvragen zijn weergegeven in bijlage  IV  

In 2016 is een legaat ontvangen van € 37.047. 

De jaarrekening over het verslagjaar sluit met een positief exploitatieresultaat van € 71.626 tegenover een positief 

resultaat van € 112.061 in 2015. Begroot was een positief resultaat van € 500. Het verschil tussen begroting en 

realisatie kan als volgt worden toegelicht: 

Bij de begroting wordt uitgegaan van een jaarlijkse opbrengst uit beleggingen van € 56.500 (dit is ca 3,3% van de 

beleggingen aan het begin van het verslagjaar). De uiteindelijke opbrengst is ruim € 18.000 hoger. Dit verschil 

ontstaat o.a. door gerealiseerd koersverschil bij verkoop van hoogrentende obligaties voor de aflossingstermijn. 

Daarnaast is in het verslagjaar een legaat ontvangen van € 37.047. Verder wordt jaarlijks in de begroting een bedrag 

voor ondersteuning opgenomen van €52.000, Van de in het verslagjaar ontvangen 72 subsidieaanvragen kwamen 

echter slechts 17 aanvragen in aanmerking voor honorering met een totaalbedrag van €37.885. Derhalve een ruim 

€ 14.000 lagere subsidieverstrekking in het verslagjaar. 

De begroting voor het verslagjaar 2017 is nagenoeg gelijk aan die van het verslagjaar omdat er voor 2017 geen 

bijzonder projecten of bijzondere bestuurlijke voornemens zijn. (Totaal begrote opbrengsten: € 59.860 (2016: C 

57.000) en totale uitgaven € 56.150 (2016: 56.500), begroot resultaat 2017€ 3.710 (2016: € 500)) 

Het Bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. 

De doelstelling van de Stichting omvat de behartiging van de belangen van de geestelijk en lichamelijk misdeelden 

van alle gezindten door zorg van steun en subsidies in de breedste zin, waaronder de oprichting en instandhouding 

van tehuizen, het geven van voorlichting, alsmede de tewerkstelling, ontwikkeling en ontspanning van hen. 

De Stichting zal haar doel trachten te bereiken door het verlenen van steun en subsidies aan rechtspersonen van 

alle gezindten, die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijk en/of lichamelijk 

gehandicapten. Ook worden subsidies verstrekt aan particulieren die tot de doelgroep behoren, waarbij de eis 

wordt gesteld dat de aanvraag/uitbetaling van de subsidie verloopt middels een door Stichting erkende 

intermediair. Landelijke organisaties kunnen worden ondersteund, mits ook de in het werkgebied van de Stichting 

wonende lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten uiteindelijk van de verstrekte subsidie kunnen profiteren. Ook 

ziet de Stichting het als haar taak om medisch onderzoek op het gebied geestelijke gezondheidszorg te 

ondersteunen, waarbij de uitkomsten hiervan een positieve uitkomst zullen bieden voor de zorg aan geestelijk 

gehandicapten. 

De Stichting rekent tot haar werkgebied de vier Noordelijke provincies alsmede de Noordoost Polder. 

Het beleid van de Stichting bij het verstrekken van bovengenoemde subsidies en bijdragen ten behoeve van 

particulieren is, dat bij de aanvraag de mate van geestelijke en lichamelijke beperking en de inkomens- en financiële 

positie van de aanvrager bepalend is. Aanvragen voor ondersteuningen van onderzoek op gebied van medisch en 

geestelijke gezondheidszorg kunnen eveneens worden ondersteund, waarbij als voorwaarde wordt gesteld, dat 

deze projecten na subsidiëring een substantiële verbetering brengen in de zorg van geestelijke en lichamelijk 

gehandicapten. Een dergelijk project kan meerdere jaren subsidie ontvangen van de Stichting. 
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Thans is het bestuur in overleg met een tweetal stichtingen met een gelijksoortige doelstelling als het Algemeen 

Welzijnsfonds om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de krachten te bundelen en te komen tot eventuele 

samenwerking. Deze gesprekken zijn nog in een beginnende fase. Verder onderzoekt het bestuur de mogelijkheid 

om financiële ondersteuning te verlenen voor universitair onderzoek op het gebied van gehandicaptenzorg. Ook dit 

onderzoek is nog in een opstartfase. 

De opbrengsten van de Stichting bestaan uit de testamentaire legaten, overige giften en opbrengsten uit vermogen. 

De opbrengsten uit vermogen betreffen hoofdzakelijk de opbrengsten uit beleggingen. Het bestuur heeft de 

uitvoering van het beleggingsbeleid over het vermogen uit handen gegeven aan een externe vermogensbeheerder. 

Het bestuur heeft deze vermogensbeheerder gemandateerd om binnen de kaders van het beleggingsplan het 

vermogen te beheren, waarbij uitgegaan wordt van een defensief risicoprofiel. Het toezicht op de uitvoering van het 

beleid is opgedragen aan een beleggingscommissie die bestaat uit twee personen. Twee maal per jaar voert deze 

commissie overleg met de vermogensbeheerder. Daarnaast rapport de vermogensbeheerder 4 maal per jaar aan de 

Stichting. Thans bestaat de beleggingsportefeuille uit: 

Aandelen: 	 23% 

Obligaties: 	 56% 

• 	Overige : 	 8% 

• 	Liquiditeiten: 	 13% 

Groningen, 3 oktober 2017 

De Raad van Bestuur, 

De heer drs. H.G.J. Feij (voorzitter) 

Mevrouwi.G. Eggen (secretaris) 

De heen. Loijenga (penningmeester) 

De heer mr. P. Molema (bestuurslid) 
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Balans per 31 december 2016 

31-12-2016 31-12-2015 
	

31-12-2016 31-12-2015 

€ 	 € 
	

€ 	 € 

ACTIVA 
	

PASSIVA 

Materiële vaste activa 	 Stichtingsvermogen 

Landerijen 	 4.538 	4.538 Vermogen per 1 januari 

Inventarissen 	 900 	1.400 Mutatie boekjaar 

	

5.438 	5.938 Vermogen per 31 december 

	

1.829.895 	1.725.175 

	

82.651 	104.720 

	

1,912.546 	1.829.895 

Financiële vaste activa  1.731.991 1.668.552 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Liquide middelen 

15.918 22.174 

171.611 141.978 

187,529 164.152  

Kortlopende schulden 12.412 	8.747 

Totale activa 	 1.924.958 1,838,642 Totale passiva 1.924.958 1.838.642 
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Exploitatierekening over 2016 

realisatie begroting realisatie 

2016 2016 2015 

€ 

€ € € 	 € € € 

Opbrengsten 

Beleggingen 74.938 56.500 109.287 

Landerijen 322 500 208 

Overige 37.047 - 40.957 

112.307 57.000 150.452 

Lasten 

Afschrijvingen 500 - 59 

Ondersteuning projecten 37.885 52.000 36.391 

Algemene kosten 2.074 4.500 1.725 

Bankkosten 222 - 216 

40.681 56.500 38.391 

Exploitatieresultaat 71.626 500 112.061 

Toevoeging aan stichtingsvermogen 71.626 112.061 

wel 
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Kasstroomoverzicht over 2016 

2016 	 2015 

€ 	€ 	€ 	€ 	€ 

Resultaat 
Ongerealiseerd koersresultaat 

Afschrijvingen 

Mutaties werkkapitaal 
Afname vorderingen 	 6.256 
Toename kortlopende schulden 	 3.665 

71.626 
11.025 
82.651 

500 	 59 

299 
:3911 

€ 

112061 

104.720 

Kasstroom investeringen 
financiële vaste activa: 
Inventarissen 
Effecten 

Netto kasstroom 

Saldo liquide middelen per 1-1 	141.978 
Saldo liquide middelen per 31-12 	171.611 

Mutatie liquide middelen 

	

9.921 	 4.210 

- 	 -1.459 

	

-63.439 	 -51.763 

-53.018 

29.633 

86.211 
141.978 

29.633 

-48.953 

55.767 

55.767 

11 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Aard van de activiteiten 

De activiteiten bestaan uit het behartigen van de belangen van geestelijke en lichamelijke gehandicapten 
van alle gezindten door het verlenen van steun en subsidie aan rechtspersonen die projecten starten enfof 
die hulp verlenen. 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
De stichting is statutair gevestigd te Groningen en heeft als bezoekadres Drielanden 68, 9407 JX 
te Assen. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41009779. 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld rekening houdend met de bepalingen van Richtlijn Cl 'Kleine Organisaties 
zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
actuele waarde. Indien geen specifieke grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
verkrijgingsprijs. 

Grondslagen voor de waardering 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische verkrijgingsprijs verminderd met een 
jaarlijkse afschrijving gebaseerd op de te verwachten economische gebruiksduur. 
Op het onroerend goed wordt niet meer afgeschreven. 

De effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere koerswaarde per balansdatum. Het 
resultaat dat het gevolg is van deze waarderingsmethode is rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen 
gebracht. 

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten 
indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. 

De kortlopende schulden worden in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de 
schuld moet worden afgelost. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben 

12 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 

31-12-2016 31-12-2015 

€ 	 € 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Landerijen 

Betreft perceel land groot 15017 hectare te Haren 

Inventarissen 

Boekwaarde per 1januari 

Investering 

afschrijving 

Boekwaarde per 31 december 

De investering betreft de aanschaf van een kopieerapparaat. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Effecten 

4.538 	4.538 

1.400 	- 

- 	 1.459 

500- 	59- 

900 	1.400 

Saldo per 1januari 

Aankoop 

Verkoop 

Koerswinst 

Saldo per 31 december 

Koerswaarde per 31 december 

VORDERINGEN 

1.668.552 1.616.789 

	

200.314 	371,702 

	

171.135- 	373.744- 

	

34.260 	53.805 

1.731.991 1.668.552 

1.930.196 1.857.444  

Bankrente 468 749 

Rente obligaties 9.210 16.565 

Dividend 4.866 4.119 

Dividendbelasting 1.374 741 

15.918 22.174 

Liquide middelen 

ABN/AMRO rekening-courant 10.627 17.138 

ABN/AMRO vermogensspaarrekening 50.203 49.593 

ABN/AMRO private  banking  spaarrekening 110.781 75.247 

171.611 	141.978 

13 



EIGEN VERMOGEN 

Stichtingsvermogen 

Saldo per 1 januari 

Bij: exploitatieresultaat 

Bij: ongerealiseerd koersresultaat 

Saldo per 31 december 1.912.546 	1,829,895 

1.829.895 1.725.175 

	

71.626 	112.061 

	

11.025 	7.341- 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overige kortlopende schulden 

Toegezegde ondersteuning 

Controle- en advieskosten 

Diversen 

7.500 2.500 

1,400 1.400 

3.512 4.847 

12.412 8.747 

Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor 
geestelijk en lichamelijk gehandicapten 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 

3142-2016 31-12-2015 

€ 	 € 

14 



65.402 63.000 62.257 

14.522- 14.000- 15.163 

50.880 49.000 47,094 

23.235 6.000 61.146 

74.115 55.000 108.240 

823 1.500 1.047 

74.938 56.500 109.287 

450 

128- 

500 239 

31- 

322 500 208 

	

37.047 	 40.957  

	

12.500 	13.000 	8.500 

	

5.995 	13.000 	10.000 

- 	 13.000 

	

19.390 	13.000 	17.891 

Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor 
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Toelichting op de exploitatierekening 2016 

realisatie begroting realisatie 

2016 	2016 	2015 

€ 	 € 	 € 

OPBRENGSTEN 

Onbrenesten beleggingen 

Dividenden en rente 

af: provisie en kosten 

Gerealiseerd koersresultaat bij verkoop 

Opbrengst effecten 

Rente deposito en rekening-courant 

Opbrengsten landerijen 

Pacht 

Waterschapslasten 

Overige opbrengsten 

Legaat 

Ondersteuning orolecten 

Vervoer 

Wonen 

Werken 

Overige 

37.885 	52.000 	36.391 

Aleemene kosten 

Vergader- en reiskosten 

Attenties en representatie 

Administratiekosten 

Accountants- en advieskosten 

Kosten inventaris 

	

186 	 121 

257 

	

98 	 360 

	

1.347 	 1.244 

186 

	

2.074 	4.500 	1.725 

15 
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Groningen, 

Het bestuur 

De heer drs. H.G.3. Feij 
	

Mevrouw J.G. Eggen 
Voorzitter 
	

Secretaris 

De heen. Loijenga 
	

De heer mi. P. Molema 

Penningmeester 
	

Bestuurslid 

W.  
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Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 

18 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: 	de Raad van Bestuur van St Alg Welz.fonds v Geestelijk en  Lich,  
Gehandicapten 

Van Sihurgatraat 24 13663 HW] 

Postbus 1116, 3860  BC  Nijkerk 

Telefoon 088 2533200 

nijkerk@alla.nl  

Fax 088 2531 501 

www,alfa-ra.nt 

A. Verklaring overdo in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van St Alg Welz.fonds v Geestelijk en  Lich.  
Gehandicapten te Groningen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van St Alg 
Welz.fonds v Geestelijk en  Lich.  Gehandicapten te Groningen op 31 december 
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn Cl: Kleine 
organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor kleine rechtspersonen. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 3l december 2016; 
2. de staat van baten en lasten over 2016; en 
3. 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 St Alg Welz.fonds V Geestelijk en  Lich.  Gehandicapten 
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 en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere Informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 

0 	het bestuursverslag. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het 
bestuursverslag: 

o 	met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
o 	alle informatie bevat die op grond van Richtlijn Cl: Kleine organisaties-

zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen is vereist. 

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en 
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
het bestuursverslag materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn Cl: 
Kleine organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in 
overeenstemming met Richtlijn Cl: Kleine organisaties-zonder..winststreven van 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 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 Cl: Kleine organisaties-zonder-
winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen. 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 fouten of fraude. 

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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit 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. 
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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. 

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; 

o 	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 entiteit; 

o 	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; 

o 	het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continulteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten 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 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

• 	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en 

• 	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de  governance  belaste personen onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

Nijkerk, 3 oktober 2017 

Alfa Accountants B.V. 

Was getekend 

N.A. van der Kooij RA 
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