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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 30 september 2021
J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem

1.1 Bestuursverslag
Inleiding
De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977. De stichting is gevestigd te Haarlem en is
aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting is bij de Kamer van Koophandel Haarlem ingeschreven
onder nummer 41222191.
Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van belangen op
godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein, onder meer door het doen van
uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een
algemeen maatschappelijk belang beogen.
In de loop der jaren is de stichting actief geworden op de volgende terreinen (domeinen): cultuur, sociaal
maatschappelijk, natuur, sport, ontwikkelingssamenwerking, wetenschap en religie.
Bestuur
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: drs. M.J. Nouwen (Mirjam), voorzitter, mr. A.J.
Tekstra (Ton), secretaris, mr. E.M. Martens (Eelco), penningmeester en als leden prof. dr. B.E. Elzinga
(Bernet), drs. M.C.C. Kersten (Michiel), en drs. H.M. Steenhoff (Hélène).
Het secretariaat van de stichting wordt ondersteund door een professioneel bureau.
Het bestuur kwam 5 keer bij elkaar voor reguliere vergaderingen en verder vond een beleidsvergadering
plaats, waar besloten werd het beleid te continueren, nadere aandacht te besteden aan stimulering van
onderbelichte domeinen en bedragen van soortgelijke aanvragen waar mogelijk gelijk te trekken.
Beleid
Het vermogensbeheer werd gevoerd door de ABN AMRO Bank en IBS Vermogensbeheerders op basis
van het door het bestuur vastgesteld beleggingsstatuut van de stichting.
Het oorspronkelijk door de heer J.C. Ruigrok ingebrachte vermogen is ruimschoots in stand gebleven.
Het beleid met betrekking tot vergoedingen van het bestuur wordt gepubliceerd op de website.
Aanvragen
In 2020 is een bedrag van € 424.870 besteed aan giften en garanties. De verdeling van de gelden over
de verscheidene categorieën luidt als volgt (afgerond):
Cultuur
Godsdienst
Natuur
Ontwikkelingshulp
Sociaal
Sport
Wetenschappelijk

€ 150.875
€ 7.500
€ 16.800
€ 18.600
€ 158.895
€ 34.700
€ 37.500

Instellingen die door de jaren heen regelmatig worden gesubsidieerd zijn:
Bevrijdingspop
Fonds Urgente Noden
Teylers Museum
Frans Hals Museum
Stem in de Stad
Haarlems Historisch Museum.

3

Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 30 september 2021
J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem

Prijzen
De J.C. Ruigrok Stichting financiert jaarlijks prijzen ter stimulering van jonge wetenschappers.
De J.C. Ruigrok Prijs 2020 op het gebied van de rechtswetenschappen werd toegekend aan Dr. E.S.
Daalder voor haar proefschrift “de rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus: recht en
rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van Keizer Septimius Severus”.
De Keetje Hodshon Prijs 2020 op het gebied van de Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid werd toegekend
aan Dr. M.J van Stee voor haar proefschrift getiteld “Understanding Existential Self Understanding;
Philosophy Meets Cognitive Neuroscience”.
De Martinus van Marumprijs 2020 op het gebied van Life Sciences and Technology werd toegekend aan
Dr. T.J.J. Schirris voor zijn proefschrift “Identifying on- and off- target mitochondrial drug effects by
systems medicine”.
Ton Tekstra reikte namens het bestuur de prijzen op 11 september 2020 uit in het gebouw van de
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Hodshon Huis in Haarlem
(www.khmw.nl).
Toekomstparagraaf
Vanaf maart 2020 hebben we in Nederland te maken met het Coronavirus. Vooralsnog is de impact van
de crisis voor J.C. Ruigrok Stichting beperkt en vormt dit op korte termijn geen bedreiging voor de
continuïteit. De verwachting is dat de aanvragen in het tweede half jaar weer aantrekken en dat er
wellicht juist extra aanvragen komen voor organisaties in moeilijkheden.
Op lange termijn kan de impact eventueel groter worden als de inkomsten uit de effectenportefeuille
langere tijd achterblijven bij de jaarlijkse uitdelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de J.C. Ruigrok
Stichting voldoende reserves heeft om deze periode te doorstaan en zijn positief over de continuïteit van
onze organisatie op de langere termijn.

Haarlem, 30 september 2021
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2.1 Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)
31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1

Financiële vaste activa
Effecten
Lening u/g

2
3
4

26.660
11.923.284
250.000

26.660
11.688.133
-

12.173.284

11.688.133

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

5
6

7

21.441

19.627

42.980

41.521
64.421

61.148

614.664

879.120

12.879.029

12.655.061

6

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

€

Passiva
Stichtingskapitaal
Kortlopende schulden

8

12.616.988

12.487.953

262.041

167.108

12.879.029

12.655.061
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020
€
Exploitatiebaten
Uitdelingen
Overige lasten

9
10

€

2019
€

85.834
424.870
67.871

€
107.623

420.525
65.952

Totaal van som der kosten

492.741

486.477

Totaal van bedrijfsresultaat

-406.907

-378.854

535.942

1.875.469

129.035

1.496.615

-

-

129.035

1.496.615

Financiële baten en lasten
Totaal van resultaat voor belastingen
Belastingen over de winst of het verlies
Totaal van resultaat na belastingen
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2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
J.C. Ruigrok Stichting is feitelijk en statutair gevestigd op Fonteinlaan 5 A, 2012 JG te Haarlem en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41222191.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van J.C. Ruigrok Stichting bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van initiatieven op
het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede
ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek.
Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking.
Informatieverschaffing over continuïteit
Vanaf maart 2020 hebben we in Nederland te maken met het Coronavirus. Vooralsnog is de impact van
de crisis voor J.C. Ruigrok Stichting beperkt en vormt dit op korte termijn geen bedreiging voor de
continuïteit. De verwachting is dat de aanvragen in het tweede half jaar weer aantrekken en dat er
wellicht juist extra aanvragen komen voor organisaties in moeilijkheden.
Op lange termijn kan de impact eventueel groter worden als de inkomsten uit de effectenportefeuille
langere tijd achterblijven bij de jaarlijkse uitdelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de J.C. Ruigrok
Stichting voldoende reserves heeft om deze periode te doorstaan en zijn positief over de continuïteit van
onze organisatie op de langere termijn. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
J.C. Ruigrok Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor de opstelling
van de jaarrekening is de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Organisatie zonder winststreven (RJk C1)
gevolgd.
Hierbij wordt echter opgemerkt dat in de staat van baten en lasten gezien de aard van de activiteiten van
de stichting geen begrotingscijfers zijn opgenomen. Daarnaast is gezien de beperkte kasstromen,
bestaande uit voornamelijk uitdelingen en inkomsten uit effecten, afgezien van een kasstroomoverzicht.
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 verkrijgingsprijs.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde,
zijnde de laatst bekende beurskoersen van het verslagjaar.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Dividenden worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen. De couponrente wordt
verantwoord op basis van bezitsduur. Koersresultaten op effecten worden direct ten gunste of ten laste
van de staat van baten en lasten gebracht.
Som der kosten
Uitdelingen worden direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht zodra het bestuur de
toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger heeft medegedeeld. De overige bedrijfslasten worden
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra J.C. Ruigrok Stichting het recht hierop heeft verkregen.
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
direct verwerkt in de staat van baten en lasten .

10

Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 30 september 2021
J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020
Activa
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

26.660

Boekwaarde per 1 januari 2020

26.660

Mutaties
Saldo mutaties

-

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

26.660

Boekwaarde per
31 december 2020

26.660

Het onder de bedrijfsgebouwen en -terreinen opgenomen terrein betreft het perceel bollenland Bekslaan
te Vogelenzang ad € 106.638 waarin de Stichting voor 1/4 deel gerechtigd is.
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2 Financiële vaste activa

3 Effecten
Aandelen
Obligaties

31-12-2020
€

31-12-2019
€

7.315.436
4.607.848

7.236.866
4.451.267

11.923.284

11.688.133

De samenstelling van de effectenportefeuille kan als volgt worden weergegeven:
Effecten
Portefeuille ABN AMRO MeesPierson
Portefeuille IBS Capital Management / KasBank
Totaal

6.113.194
5.810.090

5.961.744
5.726.389

11.923.284

11.688.133

2020

2019
€

€

Aandelen
Boekwaarde per 1 januari
Aankopen/ verkopen
Koersresultaat aandelen

7.236.866
-436.881
515.451

7.014.151
-1.627.275
1.849.990

Boekwaarde per 31 december

7.315.436

7.236.866

Obligaties
Boekwaarde per 1 januari
Aankopen/ verkopen
Koersresultaat obligaties

4.451.267
136.090
20.491

3.413.623
1.012.165
25.479

Boekwaarde per 31 december

4.607.848

4.451.267
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4 Lening u/g
Lening Leger des Heils

31-12-2020
€

31-12-2019
€

250.000

-

2020

2019
€

€

-

-

Mutaties
Verstrekking in boekjaar

250.000

-

Stand per 31 december
Hoofdbedrag

250.000

-

Boekwaarde per 31 december

250.000

-

Lening Leger des Heils
Boekwaarde per 1 januari

De lening is verstrekt aan Stichting Leger des Heils Woonvermogen te Amsterdam op 15 september
2020 met een looptijd van 10 jaar. De aflossing vindt in zijn geheel plaats op 13 september 2030,
vervroegd aflossen is toegestaan. De rente bedraagt 1,9% op jaarbasis en wordt jaarlijks op 15
september betaald.
Vlottende activa
Vorderingen

5 Belastingen
Dividendbelasting

31-12-2020
€

31-12-2019
€

21.441

19.627

Dit betreft de terug te vorderen dividendbelasting over genoten Nederlandse dividenden. De balanspost
2020 bestaat uit de terugvordering dividendbelasting over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.
Buitenlandse bronbelasting is behoudens enkele uitzonderingsgevallen niet door de Stichting terug te
vorderen en als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

6 Overige vorderingen en overlopende activa
Couponrente
Rente obligatielening Leger des Heils
Bankrente en provisies
Overige vorderingen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

40.285
1.276
119
1.300

40.046
155
1.320

42.980

41.521
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7 Liquide middelen
ABN AMRO Bank, internetspaarrekening nr .772
ABN AMRO Bank, rekening-courant nr .593
ABN AMRO Bank, rekening-courant nr .593
KasBank, rekening-courant nr .557

31-12-2020
€

31-12-2019
€

276.024
169.388
143.084
26.168

360.998
326.323
45.219
146.580

614.664

879.120

Informatieverschaffing over liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting.
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Passiva

8 Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Uit bestemming saldo staat van baten en lasten

31-12-2020
€

31-12-2019
€

12.487.953
129.035

10.991.338
1.496.615

12.616.988

12.487.953

203.154
33.132
18.723
7.032

106.601
33.132
18.300
9.075

262.041

167.108

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen uitdelingen
Kostenvergoedingen bestuur
Beheervergoeding
Accountants- en administratiekosten

Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 129.035 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 over 2020
2020
9 Exploitatiebaten
Inkomsten uit effecten
Beheervergoeding ABN AMRO bank
Beheervergoeding IBS Asset Management / KasBank
Bankkosten
Interest
Pacht

2019
€

€

158.780
-36.653
-34.805
-3.290
522
1.280

179.879
-36.290
-37.322
-181
217
1.320

85.834

107.623

Inkomsten uit effecten
Bij de aan en verkoop van effecten worden kosten berekend. Met ingang van 2013 zijn de kosten van
de ABN AMRO Bank opgenomen in de beheervergoeding, conform de Deelovereenkomst
Vermogensbeheer.
Netto opbrengst onroerend goed
Conform vigerende afspraken met pachter dient er slechts pacht te worden betaald indien door de
pachter inkomsten konden worden genoten uit het land, onder aftrek van de kosten van Rijnland die
voor rekening zijn voor de pachter.

2020
10 Overige lasten
Kostenvergoeding bestuur
Secretariële ondersteuning
Accountants- en administratiekosten
Accountants- en administratiekosten voorgaande jaren
Automatiseringskosten
Reclame en promotiekosten
Overige algemene kosten

2019
€

€

33.265
11.616
8.432
2.634
7.702
545
3.677

33.464
12.020
5.575
8.374
545
5.974

67.871

65.952
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2020

2019
€

€

11 Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen effecten

535.942

1.875.469

Koersresultaat effecten
Koersresultaat aandelen
Koersresultaat obligaties

515.451
20.491

1.849.990
25.479

535.942

1.875.469

Onder de koersresultaten van de effecten zijn zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde
koersresultaten verantwoord.
Haarlem, 30 september 2021

mr. A.J. Tekstra
Voorzitter

ir. B.P. de Gruijter - ten Napel
Secretaris

mr. E.M. Martens
Penningmeester

prof. dr. B.M. Elzinga
Algemeen lid bestuur

drs. H.M. Steenhoff
Algemeen lid bestuur

drs. M.C.C. Kersten
Algemeen lid bestuur
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van de J.C. Ruigrok Stichting
A. Verklaring over de jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van J.C. Ruigrok Stichting per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk Richtlijn C1 kleine organisaties zonder
winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 J.C. Ruigrok Stichting 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.
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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 het bestuursverslag.
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.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk Richtlijn C1 kleine organisaties zonder
winststreven.
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 de in Nederland geldende RJk Richtlijn C1 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 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 op te heffen of de stichtingsactiviteiten 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 stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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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 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
entiteit;
- 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-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
stichtingsactiviteiten 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 met 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.
Hoofddorp, 30 september 2021
RSM Netherlands Accountants N.V.

w.g. J.C. van der Leek AA
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