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2. Bestuursverslag

De Mr. Hans van Mierlo Stichting, gevestigd Hoge Nieuwstraat 30 te Den Haag, is in 1993 opgericht.
De Stichting' heeft ten doel het verrichten of doen verrichten van wetenschappellik werk ten behoeve
van de Politieke Partij Democraten 66 en haar functies in vertegenwoordigende lichamen.

Zij zal' hiertoe onder andere:

fot bestaande en nieuwe op te richten programmawerkgroepen begelei€len en hun werk
coördineren;

B. Op eigen initiatief of op verzoek adviezen geven;

C. Studies en ander wetenschappelijk materiaal pubtieeren.

StiehtingslDestwJr

Jan-WiUem Holtsla!1;j"voorzitter

Miehiel van der Eng, lDenningmeester *

Margot Seheltesna

Annet Aris

Het resultaat over 2016 lDeclraa!1;jt€ 1.690 positief. De algemene reserve per 31 december 2016
lDedraa@t€98.81·0.Het lDestuurkan zonder belemmeringen lDeschikkenover de algemene reserve,
mits besteed voor Metdoel waarvoor de organisatie is opgerieht.

De da@el,ijkseleiding van de Mr. Hans van Mierlo Stichting ligt il'1handen van de wetenschappelijk
direeteur Joost Sneller. Zakelijk geziel'1ligt de einsverantwoordeliikheid !DijSaid Kasmi, tevens
directeur van MetLandelijk Bureau van D66 (sinds november 2016).

De activiteiten die gedureflde het boelqaar zijn uitgevoerd hebben i:>etrekkinggehad op het
organiseren van proqrarnmawerkqroepen en bijeenkomsten ter verdieping van Metsociaal-liberale
gedachtegoed van D66. Een publiekssymposium ging dieper ln op het thema 'laig data; tussen markt
en demoeratie'. Het tijdscMrift Idee werd viermaal uitgegeven. Ook functieneeroe de Van Mierlo
Stichting als secretaris voor de Permanente Programmacommissie van D66 alsook voor de commissie
die het verkiezingsprograrnma voor de Tweede Karnerverkiezinqen 2017- 2021 schreef. Daarnaast
vonden verdiepende onderzoeken plaats naar o.a. de arbeidsmarkt, migratie en democratie. De
stichting organiseerde verder lDijeenkomsten o.a. rondom de publicatie 'De keuze van D66' en het
CETA-handelsverdrag. Ten slotte ontwikkelde en verzorgde de stichting workshops/trainingen over
o.a. partieipatiedernocratie en de Richtingwijzers.

* Mic~iel van der Eng is penningmeester sinds januari 2017, daarvoor was Robert S~"7
penningmeester. / •. /
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Begroting

De Stichting. heeft voor 2017 de volgende begroting opgesteld:

Subsidie

Abonnementen Idee

Overige baten

BAlEN

Salarissen en sociale lasten

Overige personeelskosten

Overig.e indirect

Subtotaal indire(;te lasten

Bestuufskosten

Cenqreskesten

PWG's en panels

Lezingel'1,debatten, training, projecten

Publiciteit en eemmunicatie

Idee en overige pwlDlicaties

Subtotaal directe lasten

LASTEN

Resl:Iltaat V0Qf fil1laAeiële baten eA lasten

Financiële baten en lasten (-1- is bate)

Resultaat

JaarrekeAiAg 2016 Mr. Hans van Mierlo Stichting

€
271.700

40.000

28,450

340.150

197.350

12.230

68.760

27&.340

1.850

1.000

6.200

13,400

°
50.100

72.550

350.890

-1- 10.740

250

-1-10.990

-:
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3. Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Ministerie van BZK

Overig.evorderinçen en overfopende activa

Liq,uide middelen

Passiv,a

Algemene reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Gelieerde organisaties

Overig.eschulden en overlepende passiva

Jaarrekening 2016 Mr. Hans van Mierlo Stichting

31 december 2016 31 december 2015

54.351

4.191 58.542

54.253

4.813

295.500

354.042

§IU10

9.291

230.080

15.861

20.114

6.337

11.552255.232

354.042

59.066

76.057

135.123

97.120

38.003

135.123

Gewaar erkt voor identificatiedoeleinden
Den Ijaag pagina 5

Dat~~~i 2017

daniellebrouwer
Tekstvak

daniellebrouwer
Tekstvak



4. Rekening van Baten en Lasten 2016

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

BATEN
Subsidfe 271.500 272.244 274.148

Overige baten 73.750 81.289 75.264

----------- ---------- ------------
345.250 353.533 349.412

LASTEN
Salarissen en sociale lasten 190.200 191.294 198.573

Overige personeelskosten 11.300 13.277 13.928

Overige indireete kantoorkosten 64.950 66.072 69.082

---------- ---------- ------------
Subtotaal indirecte lasten 266.450 270.643 281.583

BestuurskGsten 2.300 1.061 705

Congreskosten 1.000 330 420

F'PC, bijeenkomsten, projeeten 15.500 8.1358 13.696

F'wbliciteit en comrnunicatie 200 331 95

Idee en overige publicaties 56.000 66.312 52.559
----------- ---------- ------------

Subtotaal directe lasten 75.000 76.892 67.475

Totaallasten 341.450 347.535 349.0513

Resultaat voor financiële baten en lasten 3.800 5.998 354

Financiële baten en lasten (-1- is last) -1- 250 -1- 4.308 -1- 525

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

Resultaat t>0e~jaar 3.550 1.690 -1-171

Resultaatbestemming

Dotatie aan resp. vrijval van de algemene reserve 0 1.690 -1- 171

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

Resultaat b0e~jaar Q 1.690 -1-171
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5. Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat

Vers laggevingsvoors ehriften
De jaarrekenin.g is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1. "Kleine
organisaties zonder winststreven" opgesteld.

Balans
De ",ofderingen 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 I<ortlopendesehulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
",ervel'gens gewaardeerdtegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De ~inanciële imstrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen,
handelsschulden en overige te betalen pesten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde, Indien lastrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking, van waardeveranderiaçen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct
toerekenbare transaetiekesten deel witvan de eerste waardering, Na de eerste opname worden
financiële instrumenten op onder de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatl!>epaling besehreven rnanier gewaardeerd.

Alle overige in de balans opgenernen pesten zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten
lBatenen lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop zij li>etrekkinghebben.

Belastingen
De Stichting is niet vennootschapsl:lelastingplichtig.

Jaarrekeninq 2016 Mr. Hans van Mierlo Stiehting
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6. Toelichting op de balans

6.1 Vlottendeactiva

Vorderingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Te ontvangen reguliere subsidie boekjaar

31 €Iecember 2016

54.351

Te C!>ntvangensubsidte

31 december 2015

54.253

De daadwerkelijke suësidie over 2016 is afhankelijk van het aastal zetels in de Tweede Kamer en de
jaarlijkse indexatie. Een eventueel versehil in de afrekening 2016 zal in 2Cl17worden verantwoord.

Overige vorderingen en overlopende activa

veeruitbetaalde reiskosten woon-werkverkeer

NQg te ol'ltvangen abonnementen

Overige everlepende aetiva

31 december 2016

1.592

2.177

422

Saldo

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant

Rabobank, spaarrekenirq

31 december 2016

25.362

270.138

Saldo 295.500

31 december 2015

1.950

2.196

667

31 december 2015

36.057

40.000

De liquide middelen staan ter vrije besteding van de Stichting en zijn direct opvraagbaar. Tegenover
de liquide middelen staat een rekening-courant schuld aan D66 van € 230.080. Deze schuld is begin
2017 afgelost

Bake, TillyL
Gewaar erkt voor identificatiedoeleinden
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6.2 Eigen Vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari

Bestemming resultaat boekjaar

31 december 2016

97.120

1.690

Saldo per 31 december

31 december 2015

97.291

-1- 171

Het bestuur kan zonder belernmeriagen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het
doel waarvoor de of@anisatie is opgericht.

6.3 Kortlopende schulden

Crediteuren

Salde eenferm crediteurenadministratie

31 december 2016

9.2!il1

Gelieerde organisaties

Vereniging Politieke Partij Demoeraten 66

31 december 2016

230.0$0

31 december 2015

20.114

31 december 2015

6.337

Over het gemiddelde saldo is in 20163,5 % rente berekend. In 2015 was dit eveneens 3,5 %. Begin
2017 is de rekening-courant schuld afgelost.

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiedagen en vakantiegeld

Te betalen accountantskosten

Te betalen overige kosten

31 december 2016

9.712

6.149

o

Said€)

31 december 2015

5.101

6.064

387
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7. Toelichting op de rekening van Baten en Lasten

7.1 Baten

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Subsidie boekjaar 271.500 271.754 271.263

Subsidie voorgaand boekjaar 0 490 2.885
----------- ---------- ------------

Saldo 271.500 272.244 274.148

Overige baten
2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Abonnementen Idee 42.000 42.017 39.747

Subsidies eerden 12.000 14.324 9.474

Schenkingen en giften 15.250 8.704 14.488

verkeep eeeken 2.500 11.348 9.390

6ij€lrage Marchantlezing 2.000 0 1.760

Bijdra@.eSymlDMosil:Jm 0 3.720 405
Overige baten 0 1.176 0

----------- --------- ------------
Saldo 73.750 81.289 75.264

Sehenkifilgen
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 particulier en van 1 fonds een schenking heeft ontvangen van € 1.000 of meer. Er zijn
in 2016 geen schenkingen ontvangen van meer dan € 4.500.
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7.2 Indirecte Stichtingslasten

Salarissen en sociale lasten

Brutoloon

Sociale lasten

Pensioen

Ontvalilgemwitkering bij ziekte

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

160.800 161.366 171.312

25.800 26.973 27.928

3.600 2.955 4.658

0 0 -1- 5.325

----------- ---------- ------------
190.200 191.294 198.573

3;5 3,92 3,S2Aantal personeelsleden (fte) gedurende boekjaar

Pe.l'lsJoe.mre.gelimg

De pensioemregelil'lg is ondergebracht bij een verzekeraar en is naar zijn aard een beschikbare
premie regelil'lg. De stichting heeft in het geval van een tekort bij de verzekeraar geen verplichtil'lg tot
het voldoen van aanvullende bijdragen ancers dan hogere toekomstige premies. De verschuldigde
premies worden daarom als last il'l de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop ze
betrekkimg hebben.

Overige personeelskosten
2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Reiskosten woon-werkverkeer 7.000 5.72~ $.244

Opleidingskosten personeel 3.000 756 2.419

Oflkosteflvergoeding. 500 1.793 1.541

Overig 800 4.999 1.724

----------- ---------- ------------
Saldo 11.300 13.277 13.928

Overige indirecte kantoorkosten
2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Doorbelast huur, automatisering etc. vanuit D66 56.000 57.400 60.855

Aeceuntantskosten 7.500 7.260 7.260

Overige kantoorkosten 1.450 1.412 967

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

Saldo 64.950 66.072 69.082

De doorbelaste kosten vanuit D66 voor met name huur, automatisering en kantoorkosten bedragen
€ 16.160 per fte op jaarbasis. Ter oompensatie van de hoge rentelast in rekening-courant met D66 is
er een korting van € 4.000 gegeven op de doorbelaste kosten.

Jaarrekenil'lg 2016 Mr. Hans van Mierlo Stichting
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7.3 Directe Stichtingslasten

Bestuurskosten

Saldo

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

1.500 457 0

500 553 550

300 51 155
----------- ---------- ------------

2.300 1.061 705

Vergaderruimte en catering bestuur en commissies

lidmaatschap ELF

Reiskosten bezoek ELF

Congreskosten
2016 2016 2015

lBegroting Werkelijk Werkelijk

Hotelovemacliltingen 600 0 185

Ovefige kesten 400 330 235
----------- ---------- ------------

Saldo 1.QOO 330 420

Jaarrekening 2016 Mr. Hans van Mierle Stichting pagina 12
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Permanente Programma Commissie, bijeenkomsten, projecten
2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Marcnal'1tlezing 7.500 0 5.599

Symposium 4.000 4.182 5.456

Training. g.edacntegoe€l 1.000 862 358

Project ELF 0 321 2.161

Huur ruimte 2.400 3.056 122

Catering, 600 437 0

----------- ---------- ------------
Saldo 15.500 8.858 13.696

Het Van Mierlo Syl1'llDosiumhad in 2016 de titel 'Big data: tussen markt en democratie' en stond in het
teken van de grenzen van big data en de politieke en maatschappelijke gevolgefl van ontwikkelingen
in digitale techniek. SlDrekerswaren Dimitri Tokmetzis, Marjolein Lanzing en Kees Verhoeven.
In 201;6 heeft er geen Marchantlezing plaatsgevenden.

Publiciteit en communicatie
2016 2016 2015

Begroting Werkelij~ Werkelijk

Flyers 0 309 0

Overi@ 200 22 95

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

Saldo 200. 331 95

Jaarrekening 2016 Mr. Hans van Mierlo Stichting
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Idee en overige publicaties

Idee:

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Drukwerk 18.000 18.815 18.104

Ontwerp 13.000 13.118 13.891

Distrieutie 6.000 7.237 6.664

F0t0grafie 4.000 3.906 3.249

Redactie 800 2.363 412

Overig 2.200 0 0

----------- ---------- -----------
Saldo 44.000 45.439 42.320

Overige publieaties:

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Kosten diverse publicaties 12.000 20.873 10.239

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

Saldo Idee er! overige publicaties 56.000 66.312 52.559

Jaarrekening 2016 Mr. Hans van Mierlo Stichting

/Î
Baker Tilly ~rk N.V.
Gewaarmytkt voor identificatiedoeleinden

Den Ha:Î'i'a juni 2_9.t1/ pagina 14
DatumV'

daniellebrouwer
Tekstvak

daniellebrouwer
Tekstvak



7.4 Financiëlebatenen lasten

Saldo

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

0 -1- 4.066 -1- 358

-1- 250 -1- 242 -1- 167

-------------- --------------- ---------------
-1- 250 -1- 4.308 -1- 525

Rente rekening-courant Politieke Partij Democraten 66

Bankkosten

Per abuis heeft er gedurende het boekjaar 2016 onterecht geen aflossing op de rekening-courant met
D66 plaatsgevenden. Waardoor de rente over de rekening-courant schuld onbedoeld hoog is
uitgevallen. Ter cerneensatle van deze kosten is er door D66 een korting gegeven van € 4.000 op de
doorbelaste huur en automatiseringskosten.

@NDERTEKENING VAN DE JAARREKENING DOOR MET BESTUUR

Del'1Haag, 27 juni 2017

Mr. Hans van Mierl0 Stichting

Jan-Willem Holt'slag (voorzitter)

M. van der Eng (penningmeester)

M. Scheltema

Jaarrekening 2016 Mr. Hans van Mierlo Stichting
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8. Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het resultaat van € 1.690 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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Accountants ~AKER TILLY
BERK

Aan het bestuur van
Mr. Hans van Mierlo Stichting
Postbus 660
2501 CR DEN HAAG

Baker Tilly Berk N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag
T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
E: denhaag@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Mr. Hans van Mierlo Stichting te Den Haag
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Mr. Hans van Mierlo Stichting
per 31 december 2016 en van het resultaat 2016 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Mr. Hans van Mierlo Stichting zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(Via) 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.

An independentmemberof BakerTilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.



Accountants ~AKER TILLY
BERK

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 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 de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven.

c. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 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 Rl-Richtlijn 640
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 bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten 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 doelom 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 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 de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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• 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 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.
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