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Assen, 12 Juni 2017
Geacht bestuur,
1. OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 bij wijze van administratieve dienstverlening
samengesteld.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde
jaarrekening berust bij u.
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van
de financiële gegevens. Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze
de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
verslaggeving.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

H. te Velde
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2. Algemeen
2.1. Doelstelling/bedrijfsomschrijving
Stichting Wereldfoundation is in 2006 opgericht en statutair gevestigd te Assen. De stichting heeft als
doel de armsten in de wereld de kans te geven een huis te realiseren. Dit doet zij door fondsen
beschikbaar te stellen waaruit aan mensen een lening - een zogenaamde microhypotheek - gegeven
kan worden. Mensen betalen deze lening in termijnen over een periode van zes jaren terug en met het
terugbetaalde geld kan aan een nieuw gezin een lening verstrekt worden.
2.2. Bestuur
De samenstelling van het bestuur en de directie is ten opzichte van 2015 ongewijzigd.
Directeur van stichting Wereldfoundation is Marjan Holtvlüwer. Zij is belast met de dagelijkse leiding
van de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J. Atsma
Dhr. J.W. Brüggenwirth
Dhr. G.J.A. Holtvlüwer (voorzitter)
Zowel de bestuursleden als de directeur werken allen onbezoldigd.

3. Bestuursverslaq
Inleiding
Politieke onrust en geweld, niet alleen in Europa maar ook in Bangladesh was er geweld.
In het voorjaar van 2016 hebben 3 groepen nog een mooie fietsreis door Bangladesh kunnen maken,
na de aanslag in Bangladesh op 1 juli op een groep Europeanen heeft Wereldfoundation
besloten voorlopig te stoppen met de fietsreizen. Ook voor Willem Gees,
onze managing director in Bangladesh, was het spannend. Desondanks heeft hij zijn werk,
in Bangladesh kunnen voorzetten, zijn er onder zijn bezielende leiding weer veel nieuwe huizen
gebouwd en zijn in het CSEB project mooie resultaten behaald. In Nederland en België konden
we ook in 2016 bouwen op de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daardoor is er weer veel
geld beschikbaar gekomen om gezinnen in Bangladesh aan onderdak te helpen.
Onderstaand benoem ik enkele belangrijke activiteiten van het afgelopen jaar.
Daarmee ben ik niet uitputtend, er werd door vrijwilligers ook hard gewerkt aan de bouw van onze ICT,
aan marketing en organisatie van de evenementen, aan voorlichting op scholen, om maar enkele
voorbeelden te noemen. Iedereen die zich inzet voor het behalen van onze doelstelling:
zoveel mogelijk mensen in Bangladesh van onderdak voorzien, wil ik bij deze heel hartelijk danken.
Jullie zijn onmisbaar om ons doel te behalen.
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Activiteiten 2016
Fiets en Loop voor een Huis
Voor het vierde achtereenvolgende jaar reisden in 2016 een groot aantal mensen naar Valloire om
mee te doen met het evenement Fiets en Loop voor een Huis. 207 mensen hebben de berg
beklommen en deze deelnemers hebben in totaal een bedrag van € 321.245 bij elkaar gebracht,
goed voor 321 huizen in Bangladesh. Net als de voorgaande jaren heeft Bedrijfsbeeld
weer een mooie aftermovie gemaakt (te vinden op youtube) die een goede impressie van dit
evenement geeft.

Banglabari
Heel blij zijn wij nog steeds met de samenwerking met onze partner Banglabari, die ook het
afgelopen jaar weer een groot aantal sponsoractiviteiten heeft georganiseerd in België.
Dit jaar heeft zij opnieuw een groot bedrag weten te realiseren voor de activiteiten in Bangladesh.

Huizenbouw
In 2016 zijn 580 huizen gebouwd, 200 in het voorjaar en in het najaar is gestart met de bouw van 380.
Een aantal van deze huizen kon worden gefinancierd vanuit het revolving fund, het fonds
waarin de terugbetalingen van eerder uitgezette micro-hypotheken komen.
Het terugbetalingspercentage op de uitgezette leningen is nog steeds 100%.

CSEB
Na onderzoek in 2015 naar een mogelijk geschikte alternatieve bouwmethode, minder belastend
voor mens en milieu, zijn wij in 2016 gestart met een pilot betreffende bouwen met
Compressed Stabilised Earth Blocks (CSEB). In samenwerking met BUET
(de Bengaalse technische universiteit) is onderzocht of de Bengaalse grond geschikt is voor deze
bouw methode. Na positieve resultaten zijn diverse blokken geproduceerd en uiteindelijk hebben we
kunnen besluiten de werkzaamheden uit te breiden en zullen in 2017 hopelijk de eerste huizen
gebouwd kunnen worden met deze, op duurzame wijze geproduceerde stenen.
Per 31 december 2016 is een negatief resultaat behaald van € 177.257. Hieruit blijkt dat in 2016
de verhouding van wervingskosten en verworven baten onvoldoende is geweest en dat de gewenste
verhouding in 2016 niet is bereikt. De bestemmingreserve ad € 263.337 is gevormd voor
het evenement Fiets voor een Huis.
Financieel
Het resultaat over 2016 bedraagt € 177.257 negatief. Hierbij is € 82.128 onttrokken aan de overige
reserves en is € 95.129 onttrokken aan de bestemmingsreserve van het evenement Fiets voor een Huis.
Deze bestemmingsreserve bedroeg eind 2016 een bedrag groot € 263.337.
Met de in 2017 te verwerven baten beschikt de stichting over voldoende middelen om de doelstelling van de stichting Wereldfoundation te realiseren. Eventuele risico's hierbij zijn het teruglopen
van de bijdragen aangezien hiermee de doelstelling gerealiseerd dient te worden.
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Doelstellingen 2017
In 2017 zullen we voor de laatste keer ons evenement Fiets en Loop voor een Huis organiseren.
Niet omdat we klaar zijn, maar omdat we werken aan een nieuwe strategie waarbij we op
een laagdrempelige manier meer mensen proberen te betrekken bij het werk voor Bangladesh.
Naar verwachting eind 2017 zullen we meer informatie kunnen geven over nieuwe evenementen.
Voor Fiets en Loop voor een Huis 2017 hopen we dat we veel mensen die eerder hebben meegedaan
en mensen die eerder nog twijfelden kunnen enthousiasmeren om deze laatste editie mee
te maken. Nu twee middelbare scholen en diverse bedrijven hun deelname al hebben toegezegd
verwachten wij een grote opkomst en hebben wij een opbrengst van € 500.000 begroot.
We zullen in 2017 tevens weer een Gala organiseren, we hopen daarmee een bedrag van € 100.000
te kunnen realiseren. Verder zullen we onze samenwerking met Woord en Daad en Banglabari
continueren.
Tenslotte hopen we dat de situatie in Bangladesh stabiel blijft. Niet alleen omdat we graag weer
4 fietsreizen willen organiseren in 2017. Maar vooral omdat we willen doorbouwen in Bangladesh.
Bouwen aan huizen, en aan een betere toekomst voor de mensen die in het prachtige, kleurrijke land
wonen.

Marjan Holtvlüwer-Veenstra
Directeur

Assen,

2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016

31-12-2015

10.128

16.881

307

307

Vorderingen en overlopende activa

67.847

56.796

Liquide middelen

57.745

226.733

136.027

300.717

ACTIEF
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA

Totaal activa

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserve FVEH

-168.725
263.337

-86.597
236.303
94.612

149.706

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

JAARREKENING

18.555
14.383
8.477

19.598
0
9.250
41.415

28.848

136.027

178.554
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
2016

2015

1.903
0
321.245
102.000
0

50.010
10.382
586.303
105.873
12.500

Ontvangsten
Donaties / sponsoring algemeen
Sponsorbijdrage Payroll Company BV
Baten uit eigen evenmenten
Baten Banglabari (België)
Subsidie CSEB

425.148

765.068

Uitgaven
Besteed aan doelstelling
Huizenbouw Bangladesh

462.772

350.000

Wervingskosten
Kosten Gala diner
Kosten evenement Fiets voor een Huis

3.714
30.199

54.273
44.631

Beheer en administratie
Reis- en verblijfkosten
Inhuur personeel
Afschrijvingen
Pilot CSEB
Diverse bedrijfskosten
Publiciteit & Bewustwording
Accountants- admin. kosten

4.680
53.122
6.753
14.785
9.237
13.964
3.179

3.282
86.419
6.753
25.000
36.022
23.692
8.735
602.405

638.807

-177.257

126.261

0

0

-177.257

126.261

-82.128
-95.129

-110.042
236.303

-177.257

126.261

Resultaat deelnemingen
Wereldhypotheek BV
Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Overige reserves
Bestemmingsreserve FVEH

JAARREKENING

6.

Stichting Wereldfoundation , Assen

TOELICHTING
Algemeen
Activiteiten
Stichting Wereldfoundation is statutair gevestigd te Assen, KvK-nummer 04083914. De stichting heeft tot doel
het ondersteunen van de bouw van woningen in ontwikkelingslanden, alsmede projecten die daarmee
samenhangen teneinde een menswaardiger leefomgeving voor de lokale bevolking te creeren.
De stichting is opgericht op 20 november 2006. De stichting ontvangt haar middelen door subsidies, donaties
en dergelijke.
Groepsverhoudingen
Voor een overzicht van groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa.
Consolidatie
Groepshoofd is vrijgesteld van consolidatie op grond van artikel 407 lid 2 aanhef en sub a Boek 2 BW.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen schrijft voor een begroting op te nemen in de jaarrekening. Omdat een
totaalbegroting niet als beheersingsinstrument is gebruikt, is geen begroting in de jaarrekening opgenomen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondslagen van stichting Wereldfoundation.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met
reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.
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Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.
Vorderingen en overlopende activa
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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn.
Beheer- en administratiekosten
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de stichting maakt in het kader van de beheersing en
administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatie afschrijvingen en waardeverminderingen

33.763
-16.882
16.881

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatie afschrijvingen en waardeverminderingen

0
6.753
6.753
33.763
-23.635
10.128

Afschrijvingspercentage
Financiële vaste activa
Deelneming Wereldhypotheek BV

20%
31-12-16

31-12-15

307

307

6.500
30.440
30.107
800
67.847

14.515
38.382
0
3.899
56.796

0
57.745
0
57.745

4.110
222.623
0
226.733

Betreft een 100% deelneming in Wereldhypotheek BV te Assen.
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen donaties / sponsoring
Doorberekende personeelskosten
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
RABO Bank
ING Bank
Kruisposten
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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EIGEN VERMOGEN

31-12-16

31-12-15

Overige reserves
Saldo 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie bestemmingsreserve FVEH

-86.597
-177.257
95.129

23.445
126.261
-236.303

Saldo 31 december

-168.725

-86.597

358.466
-95.129
0
263.337

122.163
0
236.303
358.466

18.555

19.598

2.000
1.250
5.227
14.383
22.860

2.000
1.250
0
6.000
9.250

Bestemmingsreserve FVEH
Saldo 1 januari
Ontrrekking
Bijdragen
Saldo 31 december
De bestemmingsreserve betreft een door het bestuur afgezonderd deel van
het vermogen dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft.
Crediteuren
Crediteuren
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Administratiekosten
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen donaties
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016

2015

0
321.245
321.245

143.727
442.576

0
0
0

93.392
50.335
143.727

17.150
304.095
321.245

34.250
408.326
442.576

Baten uit eigen evenmenten
Evenement Gala diner "Fiets voor een Huis"
Evenement Galibier "Fiets voor een Huis"

586.303

Evenement Gala diner "Fiets voor een Huis"
Donaties en giften
Eigen veiling / loterij

Evenement Galibier "Fiets voor een Huis"
Contributies ( deelnemersgelden )
Donaties en giften

Aantal personeelsleden
Het aantal personeelsleden in 2016 bedraagt 1 (2015 : 1)
Bezoldiging bestuurders
De directie en bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
Zij werken geheel op vrijwillige basis.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Wereldfoundation
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Wereldfoundation 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 Wereldfoundation per 31 december 2016 en
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2016
•
de winst-en-verliesrekening over 2016
•
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 Wereldfoundation 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 controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie
Naast de enkelvoudige jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport 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 enkelvoudige jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen vereist is.
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
R ichtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen.

NEXIA

INTERNATIONAL

KroeseWevers is lid van Nexia International, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.
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Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
enkelvoudige jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
voor Fondsenwervende Instellingen.
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 650 voor Fondsenwervende Instellingen.
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 continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling,
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 continuiteit 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
beinvloedt 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;
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•

•

•

•
•

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 continuiteitsveronderstelling
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 continuiteit 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 continuiteit 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 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.
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