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Bestuursverslag 

Expertisebureau Online Kindermisbruik 2019 

Oprichting 
Op 14 mei 1997 werd middels notariële akte de Stichting meldpunt ter bestrijding van kinderporno 
op het internet opgericht. Op 17 december 2015 wijzigde zij haar naam in Stichting Expertisebureau 
Online Kindermisbruik (EOKM). De stichting heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. 
 
Doelstelling 
De stichting heeft als doel: het  bestrijden  van (online) seksueel kindermisbruik. 
 
Activiteiten 
De stichting kent drie programma’s 
Het Meldpunt Kinderporno 
De hulplijn Helpwanted.nl 
De hulplijn Stop it Now! 
 
Overige activiteiten zijn: 
Internationale samenwerking met INHOPE en INSAFE leden 
Lobby activiteiten naar oa de Tweede Kamer 
Nationale samenwerking met politie en justitie 
Samenwerking met ECP en andere organisaties die zich bezighouden met een veilig internet 
Voorlichting en bewustwording oa over de risico’s van het internet 
Informeren van het Nederlandse publiek via de media 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 uit zes leden: 
Claudia Bozena Maria Steeghs (penningmeester) geboren 18 januari 1986 Van Zegwaardstraat 368, 
2274 VR Voorburg 
Jan Mark Sebastiaan Wams geboren 20 augustus 1966 woonadres  Zieseniskade 21 1017 RT 
Amsterdam 
Antoinette Yvan Dawn geboren 21 februari 1983 woonadres Noorderhavenkade 31C 3039RE 
Rotterdam 
Carrie van der Kroon, geboren 2 mei 1988, woonadres Rijnstraat 162 –I, 1079 HR Amsterdam 
Janet van Bavel, geboren 22 januari, 1953, woonadres Zandvoorter Allee 28, 2106 BX Heemstede 
Hermanus Jan Booij, geboren 14 mei 1966, woonadres Kruiszwin 2239, 1788 LS Julianadorp 
 
Het bestuur kwam vier keer in vergadering bij elkaar. 
 
Staf 
De staf bestond in 2019 uit gemiddeld 21 mensen die tezamen eind 2019 13.87 fte hadden. 
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Financiën 
 
We sluiten 2019 af met een tekort van € 47.559. Een deel van deze kosten bevatten de theatertour 
over sexting. Deze tour wordt betaald uit de donatie van Google in 2018 en dus schrijven we hiervoor 
€ 12.925 af van de bestemmingsreserve.  Het uiteindelijke tekort is daarmee € 34.607. Daarvan is een 
oorzaak de afrekening van de EU subsidie van 2017 en 2018. Deze was € 15.583 minder dan 
verwacht. De subsidie van de gemeenten Amsterdam en Den Haag valt lager uit dan opgenomen in 
de begroting. Daartegenover staan ook lagere kosten voor De Waag (o.a. lotgenotengroepen). 
Bij de donaties was bij het opstellen van de begroting 2019 nog geen rekening gehouden met de 
bijdrage Stichting Achmea Slachtoffer en samenleving (SASS), in 2019 € 55.000. Hiertegenover staan 
echter kosten voor dit onderzoek, waaronder personeelskosten. 
Door de toename van het aantal medewerkers zijn de bruto lonen en de daarmee samenhangende 
posten ook hoger dan begroot. Tevens zijn door het huren van extra kantoorruimte de 
huisvestingskosten hoger dan begroot. 
Bij EOKM is er geen sprake van beleggingen. 
 
Dataprotectie 
Sander de Gruijl is in november vertrokken als functionaris gegevensbescherming. Francisca van 
Schuppen volgt hem op. Voor alle programma's zijn privacy- en cookieverklaringen opgesteld en op 
de websites geplaatst en de contactformulieren zo aangepast dat deze voldoen aan de AVG. Voor de 
medewerkers is een privacyverklaring opgesteld aangaande de verwerking van personeelsgegevens 
en zijn daarover geïnformeerd. Daarnaast is voor elk programma een privacyprotocol opgesteld en is 
in 2018 het Informatiebeveiligingsbeleid ingevoerd dat is ondertekend door alle medewerkers en is 
het Protocol datalekken opgesteld en ingevoerd. Ook is voor verschillende programma's een Data 
Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd en zijn meerdere trainingsprogramma's ontwikkeld 
met betrekking tot de veilige verwerking van persoonsgegevens en datalekken. Alle medewerkers 
hebben deze trainingen inmiddels minstens één keer ontvangen. Ook zijn bij Helpwanted.nl en het 
Meldpunt de databases opgeschoond en is er bij Stop it Now! gewerkt aan de ontwikkeling van een 
veiligere en anonieme database. Deze is in 2019 in gebruik genomen. 
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BEGROTING 2020     
   
Bedragen x € 1.000   

   

  Begroting 
BATEN  2020 

  0 
Subsidies  740.670 
Sponsors  145.000 
Donaties/overige bedijfsopbrengsten  13.400 

  0 
TOTALE BATEN  899.070 

  0 
  0 

LASTEN  0 
  0 

Behandelkosten  23.000 
Afschrijvingen  5.612 
Personeelskosten  722.433 
Huisvestingskosten  38.100 
Publiciteitskosten  131.092 
Algemene kosten  74.125 
Financiele lasten/baten  750 

  0 
TOTALE LASTEN  995.112 

  0 
  0 

Resultaat voor bestemming  -96.042 
   

   

   
De begroting 2020 is door het bestuur op 2 december 2019 goedgekeurd. 
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De balans per 31 december 2019

Bedragen x € 1,=
(na saldobestemming)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Materiele vaste activa

verbouwing 628 728
inventaris 13.026 17.093

Totaal materiele vaste activa 13.654 17.820

Vlottende activa

vorderingen

overige vorderingen en overlopende activa 130.884 259.241

totaal vorderingen 130.884 259.241

Liquide middelen 323.120 197.304

TOTALE ACTIVA 467.658 474.366
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De balans per 31 december 2019

Bedragen x € 1,=
(na saldobestemming)

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

vrij besteedbare reseve 272.010 306.616
bestemmingsreserve sexting theatershow 4.716 17.668

Totaal eigen vermogen 276.725 324.284

Kortlopende schulden

crediteuren 17.372 70.890
belastingen en premies sociale verzekeringen 16.254 12.341
overige schulden en overlopende passiva 157.307 66.850

Totaal kortlopende schulden 190.933 150.082

TOTALE PASSIVA 467.658 474.366
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EXPLOITATIEREKENING 2019

Begroting Jaarrekening
BATEN 2019 2019 2018

Subsidies 724.701 744.500 702.155
Sponsors
Donaties/overige bedijfsopbrengsten 210.413 153.500 158.054

TOTALE BATEN 935.114 898.000 860.209

LASTEN

Behandelkosten 10.628 36.000 13.588
Afschrijvingen 4.166 2.500 1.384
Personeelskosten 699.889 623.471 480.720
Huisvestingskosten 45.275 36.900 33.383
Publiciteitskosten 75.470 65.300 102.768
Algemene kosten 146.403 132.280 82.279
Financiele lasten/baten 842 1.500 1.675

TOTALE LASTEN 982.673 897.951 715.797

Resultaat voor bestemming -47.559 49 144.412

van bestemmingsreserve sexting theatershow -12.952 0 17.668
van (2018: naar) vrij besteedbare reserve -34.607 49 126.744

0 0 0
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 
(Kleine organisaties zonder winststreven). 

Subsidiering 

de stichting wordt op basis van de budgetfinanciering onder meer gesubsidieerd door het Ministerie 
van Jusititie en Veiligheid. 

Algemeen 

Ontwikkelingen Corona virus 

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van 
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de financiële prestaties van organisaties en de 
beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De invloed van het de 
maatregelen betreffende het  Corona virus op EOKM zijn matig. De meeste activiteiten kunnen thuis 
gedaan worden. Wel verwachten we een toename van het werk. Het inwerken van nieuwe 
medewerkers loopt hierdoor vertraging op en het werk daarmee ook. 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiele vaste activa 

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Vlottende activa 

Vorderingen: 

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke 
oninbaarheid. 

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves zijn reserves waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. 

Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT 

Algemeen 

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds en anderzijds de kosten en andere 
lasten van het jaar. 

 Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de 
diensten zijn verricht. 

 Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze zijn 
voorzien. 
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Toelichting op de balans (bedragen x € 1,=)

ACTIVA

Materiele vaste activa verbouwing inventaris totaal
stand per 1 januari 2019

aanschafwaarde 992 20.335 21.327
cumulatieve afschrijvingen -265 -3.242 -3.507

boekwaarde 728 17.093 17.820

investeringen 0 0 0
afschrijvingen -99 -4.067 -4.166

saldo -99 -4.067 -4.166

boekwaarde per 31 december 2019 628 13.026 13.654

afschrijvingspercentages 10% 20%

Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen

overige vorderingen en overlopende activa
te ontvangen subsidie Ministerie van Justitie 43.006 45.606
te ontvangen subsidie Ministerie van Justitie (Stop it Now) 33.520 34.000
te ontvangen subsidie Ministerie van Justitie (Hash database) 5.977 20.924
te ontvangen subsidie Europese Commissie 0 70.882
te ontvangen subsidie Gemeente Den Haag 0 814
te ontvangen subsidie Gemeente Amsterdam 0 0
te ontvangen donatie KPN 0 20.000
te ontvangen donatie Leaseweb Global Service 0 20.000
te ontvangen donatie Google Netherlands 0 17.668
te ontvangen Vodafone Foundation 15.000 0
te ontvangen T-Mobile 10.000 0
te ontvangen donatie INHOPE 10.000 10.000
te ontvangen donatie Stichting DHPA 0 2.500
te ontvangen doorbelaste kosten 724 424
te ontvangen ziekengeld 1.287
te ontvangen pensioenen 3.980
vooruitbetaalde kosten 0 3.497
overige vorderingen 3.920 0
waarborgsom huur 8.736 7.661

totaal overige vorderingen en overlopende activa 130.884 259.241
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Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

ABN AMRO 49.45.71.187 301.591 49.266
ABN AMRO 49.85.85.557 1.342 97.341
ABN AMRO 46.83.25.492 20.187 50.698

totaal liquide middelen 323.120 197.304

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

vrij besteedbare reserve
stand per 1 januari 306.616 179.872
resultaat boekjaar -34.607 126.744

stand per 31 december 272.010 306.616

bestemmingsreserve sexting theatershow
stand per 31 december 4.716 17.668

stand per 31 december totaal 276.725 324.284

Kortlopende schulden

crediteuren
stand per 31 december 17.372 70.890

belastingen en premies sociale verzekeringen
loonheffing 16.254 12.341

overige schulden en overlopende passiva
accountantskosten 4.125 9.650
(salaris)administratiekosten 2.477 2.553
reservering vakantiegeld 18.031 13.598
reservering vakantiedagen 13.077 8.073
reservering sociale lasten 3.400 1.776
vooruitontvangen subsidie Europese Commissie 62.347 0
retour subsidie Gemeente Den Haag 6.636 0
retour subsidie Gemeente Amsterdam 4.980 3.260
retour subsidie Gemeente Utrecht 9.491
behandelkosten De Waag 0 0
retour subsidie Europese Commissie (project 1/1/15-30/6/16) 22.188 22.188
campagne kosten 0
rente- en bankkosten 38
kosten jaarverslag 3.228 2.650
reiskosten 3.692 1.281
nettolonen 124 610
diversen 3.509 1.174

totaal overige schulden en overlopende passiva 157.307 66.850

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.
Stichting EOKM is een huurcontract aangegaan met Rappange voor het pand op de Nieuwe Zijds Voorburgwal 21-2. 
Per 1 april is dit contract verlengd voor een periode van 5 jaar. De huurprijs inclusief levering en diensten
bedraagt per maand € 3.059,38.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

TOELICHTING BATEN

begroting
BATEN 2019 2019 2018

subsidies
Ministerie van Justitie en Veiligheid – MKP Online 215.030 233.000 228.030
Ministerie van Justitie en Veiligheid – Stop it Now! 67.600 70.000 170.000
Ministerie van Justitie en Veiligheid – Don’t look Aw. 100.000 100.000 0
Ministerie van Justitie en Veiligheid – Hash database 29.887 3.500 3.500
Europese Commissie (project 1/1/15-30/6/16) 0 0 -22.188
Europese Commissie (project 1/7/16-31/12/18) -15.583 0 288.816
Europese Commissie (project 1/1/19-31/12/20) 303.403 303.000
Gemeente Den Haag, OCW 9.920 20.000 22.257
Gemeente Amsterdam 8.635 15.000 11.740
Gemeente Utrecht 5.809 0 0

724.701 744.500 702.155

Donaties
Diverse kleine donaties 18.163 1.000 2.886
Stichting Internet Domeinregistraties 60.000 60.000 60.000
St. DHPA 0 0 2.500
Vodafone/Ziggo 15.000 15.000 15.000
KPN 20.000 20.000 20.000
T-Mobile 10.000 10.000 10.000
Leaseweb Global Service 20.000 20.000 20.000
Google Netherlands 0 0 17.668
INHOPE Association 10.000 10.000 10.000
SASS 55.000 0 0
Overige bedrijfsopbrengsten 2.250 17.500 0

210.413 153.500 158.054
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

TOELICHTING LASTEN

begroting
2019 2019 2018

Behandelkosten (de Waag)
behandelkosten en coordinatie 8.120 20.000 14.639
behandelkosten en coordinatie 2017 0 0 -8.574
partnergroep Den Haag 0 3.000 5.016
partnergroep Amsterdam (1 x) 2.508 13.000 2.508

Totaal behandelkosten (De Waag) 10.628 36.000 13.588

Afschrijvingen
verbouwing 99 99
inventaris 4.067 2.500 1.284

Totaal afschrijvingen 4.166 2.500 1.384

Personeelskosten
bruto lonen 482.945 440.521 391.332
frictiekosten 0 0 -51.466
sociale lasten en verzekeringen 87.308 79.068 65.812
pensioen 36.263 33.886 28.442
reis- en onkostenvergoedingen 3.287 0 19.613
overige reis- en onkostenvergoedingen 31.307 15.000 0
kantinekosten 1.660 900 1.042
Welzijnsbeleid 7.476 5.100 15.371
Scholing en training 15.117 17.000 0
verzuimverzekering 18.361 15.000 12.528
arbodienst 2.379 2.500 2.307
vrijwilligersvergoedingen 1.650 0 1.950
Overige personeelskosten 6.687 3.200 5.107
reservering vakantiedagen 6.628 8.472 1.640
reservering vakantiegeld 4.432 2.824 -38

subtotaal 705.499 623.471 493.641

ziektegelduitkering 5.610 0 12.921

Totaal personeelskosten 699.889 623.471 480.720

aantal fte’s 13,87 9,6
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begroting
2019 2019 2018

Huisvestingskosten
Huur 33.947 27.000 26.138
Servicekosten/energie 6.294 5.600 4.991
Schoonmaakkosten 2.975 2.100 2.254
Exploitatiekosten (o.a. reparaties, onderhoud) 2.058 2.200 0

Totaal huisvestingskosten 45.275 36.900 33.383

Publiciteitskosten
Campagne- en publiciteitskosten 58.301 49.500 75.501
Reis- en verblijfskosten 5.646 4.000 8.515
Representatiekosten 71 500 217
InSafe 3.629 3.000 0
In Hope 7.822 8.300 0

Totaal publiciteitskosten 75.470 65.300 102.768

Algemene kosten
Telecommunicatie 5.601 11.500 4.009
Accountantskosten 4.810 6.000 11.266
Administratiekosten 10.657 12.500 11.654
Abonnementen en contributies 6.759 4.450 8.309
Kleine aanschaffingen 80 1.000 344
Kantoorbenodigdheden 5.682 1.500 5.250
Drukwerk 6.341 0
Porti- en verzendkosten 295 2.600 997
Automatiseringskosten 53.723 35.228 41.002
Aanschaf nieuwe hard- en software 5.668 3.500 0
Verzekeringen 1.469 3.900 2.214
Juridische kosten 429 3.000 15.767
Project SASS 12.158 0 0
Project HashDatabaseServer 19.602 19.602 0
Theatertour HW 2019 – 2020 12.952 17.500 0
Algemene kosten 179 10.000 0

Totaal algemene kosten 146.403 132.280 82.279

Onder automatiseringskosten zijn naast de kosten internet, ict-abonnementen, ook de kosten voor het verder verbeteren
van de diverse websites opgenomen.

Financiele baten/lasten
Rente- en bankkosten 619 1.500 534
Rente- en kosten belastingdienst 223 0 1.141

Totaal financiele baten/lasten 842 1.500 1.675
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Gebeurtenissen na balansdatum  
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van 
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de financiële prestaties van organisaties en de 
beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De invloed van het de 
maatregelen betreffende het  Corona virus op EOKM zijn matig. De meeste activiteiten kunnen thuis 
gedaan worden. Wel verwachten we een toename van het werk. Het inwerken van nieuwe 
medewerkers loopt hierdoor vertraging op en het werk daarmee ook. 

Er zijn geen andere gebeurtenissen die de continuïteit van EOKM in 2020 beïnvloeden. 

 
Voorstel resultaatbestemming 
Van het resultaat van € 47.559 negatief wordt € 12.952 ten laste van de bestemmingsreserve sexting 
theatershow gebracht en € 34.607 ten laste van de vrij besteedbare reserve. 
 
 
Ondertekening 
 
Claudia Bozena Maria Steeghs (penningmeester) 
 
 
Datum:      Plaats: 
 
Jan Mark Sebastiaan Wams 
 
 
Datum:      Plaats: 
 
Antoinette Yvan Dawn 
 
 
Datum:      Plaats: 
 
Carrie van der Kroon 
 
 
Datum:      Plaats: 
 
 
Janet van Bavel (voorzitter) 
 
 
Datum:      Plaats: 
 
Hermanus Jan Booij 
 
 
Datum:      Plaats: 
 



 

 

Postbus 183, 2200 AD Noordwijk | Keyserswey 89, 2201 CX Noordwijk | T 071 364 74 67 | AUDITZ.NL 

BANK NL12RABO0322661900 | BIC RABONL2U |BTW NL807325235B01 | KvK 28079130 
 
Al onze diensten geschieden onder de algemene voorwaarden NBA 2017 zoals gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 39/2017. 

Deze voorwaarden zullen wij op uw verzoek kosteloos toezenden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

 

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik 
T.a.v. het Bestuur 
 
 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
Aan: het bestuur van Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik 

 
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik te Amsterdam 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik per 31 
december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving sectie C1 Kleine Organisaties-Zonder-Winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2019;  
2. de exploitatierekening over 2019; 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 Expertisebureau Online Kindermisbruik 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. 
 
Benadrukking van ontwikkelingen omtrent Corona 
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van 
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties 
en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en de daarbij 
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behorende controleverklaring zijn een momentopname en de situatie verandert van dag tot dag. De 
invloed van deze ontwikkelingen op Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik is uiteengezet in de 
toelichting opgenomen bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Wij vestigen de 
aandacht op deze uiteenzettingen. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport 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; 

• alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving sectie C1 Kleine 
Organisaties-Zonder-Winststreven is vereist. 

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 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 de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving sectie 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 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving sectie 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 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. 

De met governance belaste personen zijn 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.  
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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 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-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 onderneming haar continuïteit 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 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. 

Noordwijk, 27 maart 2020 

AuditZ B.V. 
Was getekend: 
 
drs. C.J. van Wijk 
registeraccountant 


