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1. Bestuursverslag

De Mr. Hans van Mierlo Stichting, gevestigd Lange Voorhout 11 te Den Haag, is in 1993 opgericht. De 
Stichting heeft ten doel het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk werk ten behoeve van 
de Politieke Partij Democraten 66 en haar functies in vertegenwoordigende lichamen. 

Zij zal hiertoe onder andere:

A. bestaande en nieuwe op te richten programmawerkgroepen begeleiden en hun werk 
coördineren;

B. Op eigen initiatief of op verzoek adviezen geven;

C. Studies en ander wetenschappelijk materiaal publiceren.

Stichtingsbestuur

Jan-Willem Holtslag, voorzitter

Michiel van der Eng, penningmeester

Margot Scheltema

Annet Aris

Het resultaat over 2018 bedraagt € 12.414 positief. De algemene reserve per 31 december 2018
bedraagt € 162.076. Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, 
mits ze deze middelen wil besteden aan het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

De eindverantwoordelijkheid van de Mr. Hans van Mierlo Stichting lag in 2018 in handen van directeur 
Coen Brummer.

De activiteiten die gedurende het boekjaar zijn uitgevoerd hebben betrekking gehad op het verdiepen
van het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 en dit zichtbaar en toepasbaar maken voor een zo 
groot mogelijk publiek. In 2018 is gestart met een ambitieuze agenda om meer mensen te bereiken en 
hen blijvend betrokken te houden bij de activiteiten van de Van Mierlo Stichting. Om die reden is 
gestart met een Facebook- en LinkedIn-account en is het aantal volgers op twitter sterk gegroeid. Op 
deze platforms is uitvoerig geadverteerd voor evenementen en nieuwe publicaties. Voorbeelden 
hiervan zijn het Van Mierlo Symposium ‘ordening in de dreiging’, waar voormalig secretaris-generaal 
van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer sprak, en de (uitverkochte) Marchantlezing van Anne 
Applebaum in TivoliVredenburg Utrecht. 

Meer dan in voorgaande jaren zijn artikelen gepubliceerd in landelijke media, waaronder NRC 
Handelsblad en Trouw, en zijn onderzoeken onder de aandacht gebracht van zowel politieke als vak-
journalisten en professionals. Ook is gestart met het verbinden van veelbelovende sociaal-liberale 
politiek-actieve jongeren aan de Van Mierlo Stichting, via het eerste Van Mierlo Academie Weekend, 
een tweedaags programma waar onder andere minister Sigrid Kaag haar opwachting maakte. 
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De Van Mierlo Stichting speelde een fundamentele rol bij de totstandkoming van het onderzoek 
Democratie van Nu, waarin nieuwe prioriteiten op het vlak van democratische vernieuwing voor D66 
werden ontwikkeld. Tevens organiseerde de stichting een tiental bijeenkomsten rond het thema 
migratie, waarbij maatschappelijke organisaties en politieke vertegenwoordigers met elkaar in gesprek 
gingen. Ook functioneerde de Van Mierlo Stichting als secretaris voor de Permanente 
Programmacommissie van D66. Daarnaast vonden verdiepende onderzoeken plaats naar onder meer
migratie, medische ethiek en de geschiedenis van het sociaal-liberalisme.

Begroting

De Stichting heeft voor 2019 de volgende begroting opgesteld:

    €     

Subsidie 370.053

Abonnementen IDEE 44.000

Overige baten 40.500

------------
BATEN 448.100

Salarissen en sociale lasten 278.093

Overige personeelskosten 9.224

Overige indirect 84.380

------------
Subtotaal indirecte lasten 371.697

Bestuurskosten 900

Congreskosten 300

PPC, bijeenkomsten, projecten 22.500

Publiciteit en communicatie 1.500

Idee en overige publicaties 50.000

------------
Subtotaal directe lasten 75.200

LASTEN 446.897

Resultaat voor financiële baten en lasten 1.203

Financiële baten en lasten (-/- is last) -/- 0

------------

Resultaat 1.203
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2. Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017

Activa

VLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Ministerie van BZK 72.735 63.106

Gelieerde organisaties 33.334 14.589

Debiteuren 0 289

Overige vorderingen en overlopende activa 2.425 3.226

------------ ------------
108.494 81.210

Liquide middelen 85.422 81.713

------------ ------------
193.916 162.923

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 162.076 149.662

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 6.072 0

Overige schulden en overlopende passiva 25.768 13.261

------------ ------------
31.840 13.261

------------ ------------
193.916 162.923



Jaarrekening 2018 Mr. Hans van Mierlo Stichting pagina 6

3. Rekening van Baten en Lasten 2018

2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

BATEN

Subsidie 363.600 373.116 318.835

Abonnementen IDEE 41.000 38.628 40.515

Overige baten 23.300 21.110 32.852

------------ ------------ ------------
427.900 432.854 392.202

LASTEN

Salarissen en sociale lasten 250.500 252.403 201.495

Overige personeelskosten 11.380 16.836 12.683

Overige indirecte kantoorkosten 87.150 95.672 76.418

------------ ------------ ------------
Subtotaal indirecte lasten 349.030 364.911 290.596

Bestuurskosten 1.400 500 1.107

Congreskosten 600 432 387

PPC, bijeenkomsten, projecten 20.850 12.965 6.686

Publiciteit en communicatie 500 1.235 861

Idee en overige publicaties 42.250 40.109 42.456

------------ ------------ ------------
Subtotaal directe lasten 65.600 55.241 51.497

Totaal lasten 414.630 420.152 342.093

Resultaat voor financiële baten en lasten 13.270 12.701 50.109

Financiële baten en lasten (-/- is last) -/- 250 -/- 287 743

------------ ------------ ------------

Resultaat boekjaar 13.020 12.414 50.852

Resultaatbestemming

Dotatie aan resp. vrijval van de algemene reserve 13.020 12.414 50.852
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4. Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat

Verslaggevingsvoorschriften
De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1.  “Kleine 
organisaties zonder winststreven” opgesteld. 

Balans
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, 
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 
verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden 
financiële instrumenten op onder de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 
resultaatbepaling beschreven manier gewaardeerd. 

Alle overige in de balans opgenomen posten zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
De Stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig.
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5. Toelichting op de balans

6.1 Vlottende activa

Vorderingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
31 december 2018 31 december 2017

Te ontvangen reguliere subsidie boekjaar 72.735 63.106

------------ ------------

Te ontvangen subsidie 72.735 63.106

De daadwerkelijke subsidie over 2018 is afhankelijk van het aantal zetels in de Tweede Kamer en de 
jaarlijkse indexatie. Een eventueel verschil in de afrekening 2018 zal in 2019 worden verantwoord. 

Gelieerde organisaties
31 december 2018 31 december 2017

Vereniging Politieke Partij Democraten 66 17.824 14.589

Stichting Internationaal Democratisch Initiatief 15.510 0

------------ ------------

Saldo 33.334 14.589

Overige vorderingen en overlopende activa
31 december 2018 31 december 2017

Vooruitbetaald Marchantlezing 2.425 0

Vooruitbetaalde reiskosten woon-werkverkeer 0 2.507

Nog te ontvangen abonnementen 0 438

Overige overlopende activa 0 281

------------ ------------
Saldo 2.425 3.226

Liquide middelen
31 december 2018 31 december 2017

Rabobank, rekening-courant

Kas

46.767 43.339

Rabobank, spaarrekening 38.655 38.374

------------ ------------
Saldo 85.422 81.713

De liquide middelen staan ter vrije besteding van de Stichting en zijn direct opvraagbaar. Naast de 
liquide middelen heeft de Stichting een positief saldo op de rekening-courant verhouding met D66 van 
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€17.824. Om administratieve redenen wordt er vanaf dit jaar geen rente meer berekend over het 
rekening-courant saldo. In 2017 werd er nog 3,5% berekend over de gemiddelde stand.

6.2 Eigen Vermogen

Algemene reserve

31 december 2018 31 december 2017

Saldo per 1 januari  149.662 98.810

Bestemming resultaat boekjaar 12.414 50.852

------------ ------------
Saldo per 31 december 162.076 149.662

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits ze deze besteed 
aan het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

6.3 Kortlopende schulden

Crediteuren
31 december 2018 31 december 2017

Saldo conform crediteurenadministratie 6.072 0

Overige schulden en overlopende passiva
31 december 2018 31 december 2017

Reservering vakantiedagen en vakantiegeld 14.198 6.195

Te betalen accountantskosten 4.780 5.800

Te betalen overige kosten 6.790 1.266

------------ ------------
Saldo 25.768 13.261
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6. Toelichting op de rekening van Baten en Lasten

7.1 Baten

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Subsidie boekjaar 363.600 363.674 315.528

Subsidie voorgaand boekjaar 0 9.442 3.307

------------ ------------ ------------
Saldo 363.600 373.116 318.835

Overige baten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Abonnementen Idee 41.000 38.628 40.515

Subsidies derden 0 0 6.538

Schenkingen en giften 9.000 2.155 12.323

Verkoop boeken 3.000 6.433 11.661

Bijdrage Academie 0 12.022 0

Bijdrage Marchantlezing 2.300 0 2.330

Bijdrage Symposium 0 485 0

Overige baten 9.000 15 0

------------ ------------ ------------
Saldo 64.300 59.738 73.367

Schenkingen 
de Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft giften ontvangen ter ondersteuning van haar activiteiten. 
Conform de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) registreert de Mr. Hans van Mierlo Stichting  alle 
schenkingen  van € 1.000 per jaar of meer. Uit deze registratie blijkt dat de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting van 1 fonds een schenking heeft ontvangen van € 1.000 of meer, waarvan 1 fonds een 
bedrag schonk van € 4.500 of meer. Hieronder volgt een specificatie van de schenkingen van € 4.500 
of meer:

Naam Plaats Bedrag
Godefridus Van Hees Fonds Oostkapelle 10.000
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7.2 Indirecte Stichtingslasten

Salarissen en sociale lasten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Brutoloon 211.700 226.536 182.062

Sociale lasten 36.200 38.958 28.621

Pensioen 2.600 2.701 3.082

Inhuur derden 0 4.538 5.446

Premie verzekering loondoorbetaling bij ziekte 0 4.321 4.379

Doorbelaste salariskosten aan derden 0 -/- 15.510 -/- 13.289

Ontvangen uitkering bij ziekte 0 -/- 9.141 -/- 8.806

------------ ------------ ------------
250.500 252.403 201.495

Aantal personeelsleden (fte) ultimo boekjaar 5,71 5,03 4,74

Pensioenregeling

De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar en is naar zijn aard een beschikbare 
premie regeling. De stichting heeft in het geval van een tekort bij de verzekeraar geen verplichting tot 
het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De verschuldigde 
premies worden daarom als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop ze 
betrekking hebben.

Overige personeelskosten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Reiskosten woon-werkverkeer 6.600 12.379 7.106

Opleidingskosten personeel 3.000 845 2.711

Onkostenvergoeding 780 2.272 1.181

Overig 1.000 1.340 1.685

------------ ------------ ------------
Saldo 11.380 16.836 12.683

Overige indirecte kantoorkosten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Doorbelast huur, automatisering etc. vanuit D66 78.900 83.760 70.700

Accountantskosten 6.250 10.260 5.048

Overige kantoorkosten 2.000 1.652 670

------------ ------------ ------------
Saldo 87.150 95.672 76.418
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De doorbelaste kosten vanuit D66 voor met name huur, automatisering en kantoorkosten bedragen 
€ 16.650 per fte op jaarbasis. 

7.3 Directe Stichtingslasten

Bestuurskosten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Vergaderruimte en catering bestuur en commissies 700 0 392

Lidmaatschap ELF 500 500 555

Reiskosten bezoek ELF 200 0 160

------------ ------------ ------------
Saldo 1.400 500 1.107

Congreskosten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Hotelovernachtingen 200 122 0

Overige kosten 400 310 387

------------ ------------ ------------
Saldo 600 432 387
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Permanente Programma Commissie, bijeenkomsten, projecten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Marchantlezing 7.500 2.572 5.674

Symposium 4.000 2.012 0

Training gedachtegoed 1.000 0 568

Project ELF 1.000 0 230

VMS Academie 0 6.616 0

Huur ruimte 3.500 1.163 214

Catering 500 156 0

Overig 3.350 446 0

------------ ------------ ------------
Saldo 20.850 12.965 6.686

In Het Van Mierlo Symposium had in 2018 de titel ‘Ordening in de Dreiging’ en stond in het teken van 
internationale dreigingen en de plaats van liberale waarden. Sprekers waren onder andere Jaap de 
Hoop Scheffer, Paul Ducheine, Remco Breuker, Karlijn Jans, Maaike Okano-Heijmans en Herman 
Schaper.
De Marchantlezing had in 2018 de titel ‘Democracy and Disinformation’ en werd gegeven door Anne 
Applebaum. De lezing ging in op de opkomst van populisme en het gebruik van desinformatie door 
populistische partijen.

Publiciteit en communicatie
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Flyers 500 1.033 621

Overig

Mer

0 202 240

------------ ------------ ------------
Saldo 500 1.235 861
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Idee en overige publicaties

Idee:

2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Drukwerk 10.400 7.605 14.030

Ontwerp 13.000 11.858 11.738

Distributie 3.000 2.666 5.282

Fotografie 4.000 2.299 2.991

Redactie 600 538 500

Overig 2.250 50 1.320

------------ ------------ ------------
Saldo 33.250 25.016 35.861

Overige publicaties:

2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Kosten diverse publicaties 9.000 15.093 6.595

------------ ------------ ------------

Saldo Idee en overige publicaties 42.250 40.109 42,456
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7.4 Financiële baten en lasten

7.3 Directe stichtingslasten

7.4

2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Rente rekening-courant Politieke Partij Democraten 66 0 0 33

Bankkosten -/- 250 -/- 287 -/- 403

Rente bank 0 0 1.113

--------------- --------------- ---------------
Saldo -/- 250 -/- 287 743

Om administratieve redenen wordt er vanaf dit jaar geen rente meer berekend over het rekening-
courant saldo. In 2017 werd er nog 3,5% berekend over de gemiddelde stand.
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING DOOR HET BESTUUR

Den Haag, 28 juni 2019

Mr. Hans van Mierlo Stichting

Jan-Willem Holtslag  (voorzitter)

M. van der Eng (penningmeester)

M. Scheltema

A. Aris
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7. Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het resultaat van € 12.414 is toegevoegd aan de algemene reserve.



 Amersfoort  Arnhem  Ede  Hoofddorp  Nieuwegein

Adres  • De Brand 40  

  3823 LL Amersfoort

Postadres • Postbus 468 

  3800 AL Amersfoort

T 

W

KvK

F

E

BTW

• 033  463 57 27

• www.crop.nl

• 32166733

• 033  463 54 80 

• info@crop.nl 

• NL 0095.68.530.B01

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Mr. Hans van Mierlo Stichting te Den Haag

A. Verklaring over de in het jaarverslag 2018 opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Mr. Hans van Mierlo Stichting te Den Haag 

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het Jaarverslag 2018 Mr. Hans van Mierlo Stichting opgenomen

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Mr. Hans van Mierlo Stichting op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 

Kleine-organisaties-zonder-winststreven (RJk C1).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;

2. de rekening van baten en lasten over 2018;

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 Mr. Hans van Mierlo 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.

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;

- 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;

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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 jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1 Kleine-organisaties-zonder-winststreven 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 de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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.



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 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.

Wij communiceren met het bestuur 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.

Amersfoort, 28 juni 2019
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