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Stichting Steun Adullam

te Barneveld

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

In euro's

A C T I E F

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

P A S S I E F

Reserves en fondsen

Overige reserves

Kortlopende schulden

Totaal passiva

 

18 mei 2022

blad 2/16

3

4

31 dec. 202031 dec. 2021

92 5231

2 891.646

4.191.521 3.895.879

377.216

3.299.783 3.518.140

4.191.521 3.895.879

4.191.521 3.895.879

31 dec. 2021 31 dec. 2020

4.168.356 3.877.686

5 18.19323.165

4.168.356 3.877.686

Ada van Straten
VAA



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

In euro's

Baten

Baten van particulieren

Baten van bedrijven

Som van de geworven baten

Overige baten

Som van de baten

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan zorgverlening

Lasten op donateurs contactblad

Subtotaal lasten

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking aan:

Algemene reserve

15 -8.745 -1.200 -2.362

68.100 71.555

299.415 20.100 233.999

1.114.689

28.832

1.007.463

996.802

887.849

26.592

82.361

1.365.007 1.185.389918.300

Baten van andere organisaties zonder 

winststreven

Baten als tegenprestatie voor de levering

9 25.171 46.500 21.184van advertenties contactblad

6

14

13

78.394

7 210.490

10

8 674.535

11 941.784

12 65.679

23.926

1.414.104

18 mei 2022
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231.637

231.637

290.670

290.670

231.637290.670

Uitkomst 

2021

479.982

18.900

23.700 24.228

988.500

18.900

Uitkomst 

2020

18.900

Begroting 

2021

333.000

50.100 130.969

535.200 535.163

773.400

519.257

841.500

60.000

66.900

968.400

1.230.801

816.294

Ada van Straten
VAA



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Algemeen

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen.Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De jaarrekening van Stichting Steun Adullam is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg te Barneveld.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Stichting Steun Adullam behoort tot de Adullamorganisatie. De activiteiten van Stichting Steun Adullam 

bestaan voornamelijk uit fondsenwerving ten behoeve van de Adullamorganisatie. 

18 mei 2022
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Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Groepsverhoudingen en consolidatie

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2020 zijn waar nodig geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen alle stichtingen die tot de organisatie behoren. Dit 

betreffen de volgende stichtingen:

- Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg te Barneveld;

- Stichting Zorg Adullam te Barneveld;

- Stichting Steun Adullam te Barneveld.

De groepsrelatie tussen de verschillende stichtingen van de Adullamorganisatie is tot stand gebracht 

middels een personele unie.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 

2021.



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

Vorderingen

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de vorderingen 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daarbij wordt rekening gehouden met noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Schulden

Grondslagen van resultaatbepaling

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, deposito's en kruisposten met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt, voor zover 

nodig, rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 

de geamortiseerde kostprijs. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

18 mei 2022
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Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecte wordt ontvangen op de bankrekening van de 

stichting.

Giften

Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen op de bankrekening van de 

stichting.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 

toegerekend.

Collecten



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Wanneer dit niet mogelijk is worden uitbetalingen in de vorm van voorschotten 

verantwoord in het boekjaar van ontvangst. 

De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld op grond van de akte van 

de notaris waarin Adullam een toezegging heeft verkregen in het boekjaar dat zij recht heeft op een 

nalatenschap. Adullam maakt bij verkrijgen van de akte een betrouwbare schatting van de omvang van de 

baten.

Nalatenschappen

18 mei 2022
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Stichting Steun Adullam

te Barneveld

TOELICHTING OP DE BALANS

In euro's

A C T I E F

Vlottende activa

1 Voorraden

Per 31 december

Toelichting voorraden:

2 Vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Rekening-courant Stichting Zorg Adullam

Nog te ontvangen rente

Debiteuren

Per 31 december

Toelichting rekening-courant:

3 Liquide middelen

Rabobank spaarrekening

Rabobank rekening-courant

Rabobank werkgroep

ING bank rekening-courant

ING bank donatiefonds

ING Bank Private Banking Spaarrekening

Per 31 december

Toelichting liquide middelen:

Over de rekeningen-courant met gelieerde stichtingen wordt een rente berekend van 0,0% (2020: 

0,0%).

499.041

321.820

3.299.783

458.966

498.146

304.012

3.518.140

199.941

267.244

971.408

500.774

996.564

800.007 1.000.000

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

891.646

92

4.490

0 7

435

377.216

18 mei 2022
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31 dec.202031 dec.2021

Dit betreft de voorraad receptenboeken. 

2.697

7.704

523

370.022883.507



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

P A S S I E F

4 Reserves en fondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de volgende componenten:

Overige reserves

Totaal reserves en fondsen

Overige reserves

Algemene reserve

5 Kortlopende schulden

Crediteuren

Omzetbelasting

Overige

Per 31 december

Toelichting omzetbelasting:

Niet in de balans opgenomen regelingen

4.168.356 3.877.686

18 mei 2022

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 

1 jan. 2021

Resultaat-

bestemming

Overige 

mutaties

Saldo per 

31 dec. 2021

blad 8/16

4.168.356 3.877.686

31 dec.2021 31 dec.2020

31 dec.2021 31 dec.2020

16.141 14.175

1.8172.353

Sinds 2019 is Stichting Steun Adullam belastingplichtig. Er wordt btw afgedragen over de opbrengst uit 

advertenties in het contactblad.

Stichting Steun Adullam is meegenomen in de zekerheidsstelling voor de leningen van de Bank 

Nederlandse Gemeenten aan Stichting Zorg Adullam, en is daarmee onderdeel van de eisen voor 

solvabiliteit en DSCR. Voor deze kengetallen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening 

van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.

Stichting Steun Adullam staat garant voor een eventueel exploitatietekort bij Stichting Zorg Adullam 

ten behoeve van zekerheid voor de leningen tussen Stichting Zorg Adullam en de Rabobank.

4.671 2.201

23.165 18.193

3.877.686 290.670 0 4.168.356

3.877.686 290.670 0 4.168.356



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro's 

6 Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Donaties en giften

Overige baten van particulieren

Toelichting nalatenschappen:

Toelichting op baten uit donaties en giften:

7 Baten van bedrijven

Giften van bedrijven 

Toelichting baten van bedrijven:

8 Baten van andere organisaties zonder winststreven

Giften en collecten van kerken

Baten van comités

Baten van overige instellingen

Toelichting baten van comités:

Uitkomst 

2021

308

438.100

25.074

535.200

120.000

De baten van comités zijn in 2021 hoger dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat veel activiteiten van 

comités weer opgepakt werden nadat in 2020, vanwege de coronacrisis, de activiteiten grotendeels 

stillagen.

18 mei 2022
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3.900

302.100

467.025 370.200 268.661

210.490

3.276

492.746

22.735

Uitkomst 

2020

16.500 0 500

De baten uit donaties en giften zijn in 2020 hoger doordat veel particulieren extra giften hebben gegeven 

als gevolg van de geannuleerde verkoopmarkten en andere activiteiten van comités. Daarnaast heeft de 

campagne 'Geef nu warmte' gezorgd voor extra ontvangsten van particulieren.

Van diverse bedrijven is in 2020 en in 2021 een incidentele hogere gift ontvangen.

Begroting 

2021

27.000

535.163

479.982 333.000 519.257

50.100 130.969

99.049

674.535

49.519 45.000

In 2021 is een aantal legaten ontvangen, welke specifiek bestemd zijn voor Stichting Steun Adullam.

167.453157.991



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

9 Baten als tegenprestatie voor de levering van advertenties

Opbrengsten advertentieplaatsingen

Af: kostprijs contactblad i.v.m. advertenties

Brutowinst

Toelichting op baten als tegenprestatie voor de levering van advertenties:

10 Overige baten

Doorberekende kosten aan derden

Opbrengst verkoop artikelen

Toelichting overige baten:

11 Besteed aan zorgverlening

Geoormerkte bijdrage St. Zorg Adullam

Toelichting besteed aan zorgverlening:

12 Lasten op donateurs contactblad

Kostprijs contactblad i.v.m. donateurs

Brutoverlies

Toelichting lasten op donateurs contactblad:

326 0 628

941.784

23.926 23.700

23.600 23.700 23.600

24.228

De doorberekende kosten aan derden betreft een bijdrage van derden voor het gebruik van de door 

Stichting Adullam ontwikkelde methode voor Bijbels onderwijs.

Baten op advertenties contactblad zijn baten als tegenprestatie voor de levering van diensten en hebben 

betrekking op de ontvangst van gelden voor het plaatsen van advertenties in het contactblad. Voor de 

kostprijs is een evenredig deel genomen van de kosten van het contactblad en wel het aantal pagina's in 

het blad dat de advertentieruimte beslaat in verhouding tot het totaal aantal pagina's.

47.991 46.500 44.236

22.820 0 23.052

18 mei 2022

blad 10/16

Uitkomst 

2021

Begroting 

2021

Uitkomst 

2020

65.679 68.100 71.555

68.100 71.555

De doelstelling 'Besteed aan doelstelling' betreffen verstrekte (project)bijdrages vanuit Stichting Steun 

Adullam voor bestedingen in gelieerde Stichting Zorg Adullam. De bijdrage is in 2021 hoger dan begroot, 

doordat vanwege hogere opbrengsten extra projecten uitgevoerd zijn.

773.400 816.294

25.171 46.500 21.184

65.679

Lasten op donateurs contactblad zijn lasten als tegenprestatie voor de levering van producten of diensten 

en hebben betrekking op de opbrengsten van donateurs voor het contactblad. Voor de kostprijs is een 

evenredig deel van de kosten van het contactblad genomen vermeerderd met de kosten van de 

donateursadministratie. Met betrekking tot de donateurs staan er geen opbrengsten tegenover het 

contactblad. 



Stichting Steun Adullam

te Barneveld

13 Wervingskosten

Vrijwilligersvergoedingen

Representatiekosten en PR

Doorberekende kosten Servicecentrum

Advertentiekosten verkoopactiviteiten

Toelichting advertentiekosten verkoopactiviteiten:

14 Kosten beheer en administratie

Doorberekende kosten Servicecentrum

Kosten van automatisering

Accountantskosten

Advieskosten

Bijdragen, lidmaatschappen en vakliteratuur

Drukwerk

Bankkosten

Overige kosten

Toelichting drukwerk:

15 Saldo financiële baten en lasten

Overige rentebaten

Overige rentelasten

Toelichting overige rentelasten:

Honoraria accountant

Transacties met verbonden partijen

Sinds oktober 2020 wordt er debetrente berekend over de banktegoeden boven € 100.000.

Voor gegevens over de honoraria accountant wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening van 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

108

5.330 3.600 5.471

Drukwerk betreft een mailing naar bedrijven en vrijwilligers.

108

1.770 0 0

3.000 4.210

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

-2.362

-2.398

981

5.618

61.140

99

78.394 66.900 82.361

3.000

28.832

115

36

3.000

9.000

300

3.000

6.925

-1.200-8.745

0

-1.200

2

-8.747

5.605 3.600

5.808 5.700

61.140 45.300

1.123 0

9.900

43.500

5.561

15.840

In 2021 hebben, ondanks de coronamaatregelen, meer comités hun activiteiten opgestart dan verwacht.

60.000 26.592

3.976

15.840

18 mei 2022
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Uitkomst 

2021

Begroting 

2021

Uitkomst 

2020

3.411
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Toelichting op de bestedingen

Besteed aan doelstellingen

Verstrekte (project)bijdragen

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Kantoor- en algemene kosten

Totalen bestedingen

Totaal baten in 2021:

Percentage wervingskosten van de baten in 2021:

Toerekening bestedingen:

0 0 0 431 0431              

102.033

996.803       

3.000

0 51.344 25.421

4.2100 0 3.411 0 3.411           

1.414.104    

2,0%

952.615       

0 14.335 0 77.963 92.298         

941.784       65.679         28.832         78.394         1.114.689    

81.000

773.400 816.294

0 76.765         95.215 74.248

18

18 mei 2022

blad 12/16

Alle lasten binnen Stichting Steun Adullam zijn toegerekend aan één van de activiteiten of bestedingen die staan vermeld in bovenstaande tabel. 

Voor de specificatie van 'Besteed aan zorgverlening' en 'Lasten op donateurs contactblad' zie punt 11 en 12 van de toelichting op de staat van baten en 

lasten.

De wervingskosten bestaan deels uit doorbelaste kosten vanuit Servicecentrum met betrekking tot communicatie, deels uit representatiekosten en 

advertentiekosten.

De kosten van beheer en administratie bestaan grotendeels uit doorbelaste kosten vanuit Servicecentrum met betrekking tot het kantoor en verder uit 

automatiseringskosten, accountantantskosten en bankkosten. In de toelichting op de staat van baten en lasten bij punt 13 en 14 staan de specificaties van 

de wervingskosten en van de kosten van beheer en administratie. 

In bovenstaande tabel zijn allle bestedingen ondergebracht bij een bepaalde kostensoort.

Kostensoorten:

Besteed

aan zorg-

verlening

Lasten op 

donateurs 

contactblad

Wervings-

kosten

Kosten 

beheer en 

administratie

Totaal 

werkelijk 

2021

Begroot 

2021

Totaal 

werkelijk 

2020

941.784 0 0 0 941.784       



Stichting Steun Adullam
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

A. Prins AA

drs. R. van Beijnum K. Kastelijn

mr. G.B. van Driel RB C.H. Achterberg RA

J. Tippe AA

18 mei 2022

blad 13/16

De Raad van Toezicht van Stichting Steun Adullam heeft de jaarrekening  goedgekeurd in de 

vergadering van 18 mei 2022.

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 3.

De Raad van Bestuur van Stichting Steun Adullam heeft de jaarrekening  vastgesteld in de 

vergadering van 12 mei 2022.

In 2022 is het voornemen om Stichting Zorg Adullam, Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en

Stichting Steun Adullam met elkaar te fuseren tot Stichting Zorg Adullam middels een juridische fusie

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming

Nevenvestigingen

Stichting Steun Adullam heeft geen nevenvestigingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

18 mei 2022

blad 14/16

In de statuten is niets bepaald aangaande het behaalde resultaat.



 

 Nr. 670 

 

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  

Stichting Steun Adullam 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 

 

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Steun Adullam te Barneveld gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Steun Adullam per 31 december 2021 en van het resultaat 

over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

 

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 Stichting Steun Adullam 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 de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie  

De jaarverslaglegging omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De 

andere informatie bestaat uit de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 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.  
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De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met 

de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-

eenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is de 

raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

 

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. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voor-

schriften 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. 
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- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 

de jaarrekening staan. 

- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 organisatie 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 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toe-

lichtingen.  

- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenis-

sen.  

 

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.  

 

 

 

Dordrecht, 18 mei 2022 

 

 

Verstegen accountants en adviseurs B.V., 

 

 

 

 

 

drs. F. van der Plaat RA 


