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Maximina streeft er naar dat alle Roermond-

Verbinding

se vrouwen actief deelnemen aan de maat-

Maximina wordt steeds meer een plek waar mensen met

schappij en dat met hun eigen situatie combi-

eikaar in contact komen en eikaar leren kennen.

neren. Maximina doet dat door het ontwikke-

Het aantal afspraken tussen vrouwen buiten Maximina om

ten en ondersteunen van Roermondse vrou-

neemt toe en mensen worden aan eikaar voorgesteid.

wen zowel bij deeineemsters als bij vrijwiiligers. Maximina is voor velen de eerste stap

Majan: "AIles door Maximina."

de maatschappij in.

Toekornstvisie Maximina
Bestuur en ciusterieiders hebben in 2 sessies de lange rnaar ook de korte termijnvisie opgesteid. Deze visie is
geconcretiseerd voor 2019.
De iange termijnvisie is ieidend voor beleidskeuzes die gemaakt worden.
De visie voor 2015 -2019 is nagenoeg geheel gerealiseerd.

Vrijwilligersorganisatie
Om alle activiteiten uit te kunnen voeren zijn vrijvaligers nodig.
Maximina is trots op alle 66 vrijwilligers die het mogelijk maker orn de activiteiten uit te voeren.
Door de grote onderlinge solidariteit en verbondenheid met Maximina lukt het vvekelijks ruim 350 bezoekers te
ontvangen.

Ontwikkeling
Aanbieden activiteiten op recreatief en educatief gebied waarbij de ontwikkeling in de breedste zin des woords
van de deeinemer centraal staat.
Aanbieden vrijwiiiigerswerk met intensieve begeieiding en trainingen.
Maximina en nu verder.
jaargesprekken.
Ter ideintificatie

"Ik kan nu Wen voor wie de brief is. ik weet nu mijn adres, van mijn thuis."
,counwus

1
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Maximina Mode
In deze leerwerkplek waren in 2018 5 vrijwilligers actief.

Het netwerk om mensen te bewegen hun bruikbare
gebruikte kleding naar Maximina te brengen wordt
steeds groter waardoor de omzet stijgt en steeds meer
nieuwe klanten MaximinaMode weten te vinden.

Een laagdrempelige manier cm in contact te komen
met Maximina.

iaargesprekken geven inzicht
•

Privel-situatie wordt inzichte.lijk, mantelzorg, huiselijk geweld, armoede,

•

Verwijzing naar andere activiteiten van Maximina.

•

En leiden tot nieuwe activiteiten zoais "Maximinapraat" een gespreksgroep, "Lees voori" een cursus vooriezen
of cursus "Wat doe ik met mijn post".

•

Forrnuleren doelstellingen voor alle deelnemers en vrijwilligers.

Shayma: "Maximina is heel goed.
ik vergeet hier mijn zorgen en problemen."

"Oh, ik ben zo trots dot ik bier werk en een naambordje
heb, dat moet ik miff, kinderen laten zien."

Vrouwen vinden een plek
•

Steeds meer vrouwen verlaten Maximina vanwege
een opleiding, vrijwilligerswerk of een baan. Zij zijn
een voorbeeld en stirnulans voor andere vrouwen.

•

Door het aanbieden van vrijwilligerswerk aan vrouwen die deeinemen aan activiteiten zie je de vrouwen enorm groeien.

Els: "ik kom hier altijd even neuzen. En als ik met

pensioen go, kom ik zeker lets bij Maximina doen."

•

Voor veel vrouwen is Maximina een van de weinige
plekken waar ze Nederiands praten. In de jaargesprekken geven de vrouwen aan "Maximina is echt
goed", "mijn eerste fijne contact met Nederlanders", "het voelt als familie". Vanuit deze fijne plek

Martha: "Bij Maximina heb ik veel geleerd, ook als

vrijwilliger. Nu ben ik klaar om te gaan werken."

kunnen vrouwen zich ontwikkelen.

De Donderse WereId— en buurtkeuken
In 2018 zijn er veel stappen gezet in de realisatie van de Donderse WereId- en buurtkeuken. De cobrdinator keuken die 8 uur
per week werkzaam is voor Maximina heeft hier een initierende en stimulerende rol in gehad. De functie van de keuken binnen Maximina wordt steeds duidelijker:
•

Een middel om aan de ontwikkeling van de vrouwen te werken, door "taal in de keuken", het geven van kookiessen en

•

Een manier am verbindingen te leggen tussen verschillende mensen door kookworkshops te arganiseren, mensen te

•

Een plek waar andere arganisaties (van de Donderberg) samen met Maximina een activiteit uit kunnen voeren, bij-

deeinemen aan de kookactiviteiten.

iaten deelnemen aan kookactiviteiten en door groepen uit te nodigen voor een etentje bij Maximina.

voorbeeld kookles voor kinderen van basisschooi Vincent van Gogh of soep rnaken voor de ontmoetingsruimte door
clienten van MetGGZ.
•

Aantal eetcafés

26

•

Aantal lunches

8

is

Aantal kooklessen

17

•

Aantal werkbezoeken met diner

3

Amran: "in de keuken zijn we zussen".

Samenwerking met anderen
•

Maximina vindt het belangrijk dat de veie activiteiten die in Roermond georganiseerd warden ook toegankelijk zijn
voor de vrouwen die bij Maximina komen. Daarom arganiseert Maximina activiteiten met anderen, zoals de informatiebijeenkamsten over politiek en democrat-le voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat samen met FAM.

•

De viering van internationale vrouwendag is op 8 maart samen met de Roermondse vrouwenraad georganiseerd.
Voor beide partijen was dit wennen aan elkaar.

•

Met Humanitas Thuisadministratie is de cursus "wat doe ik met mijn post? "ontwikkeld en uitgevoerd.

•

Vrijwilligers van Maximina hebben meegewerkt tijdens de rolstael 2-daagsa.

•

1,sm. Kieurrijk Samen Leven Roermond en de Donderse Moestuin is op burendag "een kijkje in elkaars kkil5prl
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Positie vrijwilligers Maximina op de participatieladder
Naast en tijdens deze activiteiten vinden heel veel ge2017

2018

-. Betaald werkipensioen

29

28

6. Betaald werk met ondersteuning

8

13

5. Onbetaald werk buiten Maximina

9

5

4. Onbetaald werk binnen Maximina

3

4

3, Dee'name georganiseerde activiteiten

4

2

sprekken plaats over relevante thema's als opvoeding,
schoolkeuze, werk, gezondheid, emancipate enz. Deze
gesprekken gaan op gelijkwaardige basis van vrouw tot
vrouw en worden als heel waardevol ervaren.
En verder
Maxirnina = AVG proof.

Maximina heeft een vrijwilligersbeleid.

2. Sociale contacten buitenshuis
Maximina heeft de ANBI status.

1. Geisoleerd
Totaal aantal vrijwilligers

53

52

Maximina heeft een actieve rol in de samenwerking
met andere organisates het MPR (Maatschappelijk

Aantal vrijwilligers die gestegen zijn

26

9

Aantal trappen die er gestegen zijn

53

24

Platform Roermond), WOP (wijkontwikkelingsplan),
Roermondse VrouwenRaad.

Aantal deelnemingen aan activiteiten
Schrijfiessen beginners

390

Schrifies analfabeten

195

Schrijflessengevorderden

390

Spreeklessen beginners

780

Spreeklessen gevorderden

780

Leeslessen beginners

380

Leeslessen gevorderden

228

Literatuurgroep

Zangkoor Sonkoloro

56

Taal op de basisschool

200

Naailes

624

Schilderles

400

Yogales

60

Hobbyclub

390

Handwerkclub

270

Zangkoor

160

Tuingroep

154

Maximina en nu verder

60

"Wat doe ik met mijn post"?

32

MaximinaPraat

120

"Lees voor"!

42

Hobbyclub

Max i m i n a

Algemeen Nut
Beogende Instelling

Donderbergweg 34 * 6043 JI-1 Roermond *
(0475) 323 388 * info@maximina.n1

*

www.maximina.n1

ANBI

Stichting Moedercentrum Roermond (MAXIMINA)
1. Balans per 31 december 2018
(na resuftaatbestemming)
Activa

L

Vaste activa
Materiele vaste active

31_,december.. 20.18
€
E

4.1

VIottende a ctive
Vorderingen en overiopende active

4.2
4.3

Liquide middelen

36.749

1
E.

40.031

1.352
69.373

3.816
39.128

Toteal active

Passiva

31 december 2017
E

;

70.725

42.944

107.474

82.975

31 december 2018
E

31 december 2017
E

E.

€

Reserves

Bestemmingsreserve

4.4

80.071

76.395
.

Langiopende schuiden
Kortiopende schuiden

1

4.5

-

1.000

4.6

27.403

5.580

107.474

82.975

Toteal passive

2. Staat van baten en lasten over 2018
2018
Rea!isatie

2013
Bearoot
€

2017
Reatisatie
€

€1-

Baten
Baten uit eiaen fondsenvverving
Baten uit beleggingen
Overige baten

5.1
5.2

5.3

Toteal baten

112.931
10
1.042

124.968
-

142.426
10

113.983

124.968

143.298

82.958
27.349

110.933
32.980

89.769
24.737

862

Lasten
Besteed aan doeistelling
Beheer en administratie

5.4
5.5

Som der lasten

110.307

Said° van baten en iasten

143.913 '

3.676 j

-18.945

3.676

-18.945

,

114.506

------

28.792

Resultaatbesternming, toevoeging I onttrekking aan:
Bestemmingsreserve

4.4

23.792
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3. Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de RA C2 Kleine fondsenwervende organisaties. De
jaarrekening is opgesteld in eura's.

Continffiteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continifiteitsveronderstelling.

Versiaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een versiagperiode van een jaar. Het boekjaar ',raft
samen met het kalenderjaar.

Grondstagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepating
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeid, zijn zowel
de activa als de passiva tegen nominate waarde gewaardeerd. Baten worden toegerekend aan het
jaar waarin zij warden ontvangen of wanneer de omvang van de bate betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Materieie vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aan schafwaarde, onder aftrek van de
afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een
restwaarde.

Vorderingen
De vorderingen warden bij eerste opname gewaardeerd tegen reete waarde en vervolgens tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominate
waarde.

Liquide middelen
Liduide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominate waarde.

Bestemmingsreserve
Het vermogen is gevormd uit overschotten van de baten en lasten.
Fondsen
Bestemmingsfondsen worden aangehouden in het kader van de doeistelling en worden
beheerd in overieg of voigens de afspraken met de stichters of schenkers van de fondsen.

Maxim ina... Voor alie vrouw en in Roermond en omgeving
Maximina
Donderbergvveg 34
6043 JI-1 RoPrmond
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Schuiden
Onder de ianglopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan een jaar. De kortiopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De
schulden worden bij de eerste vervverking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominaie waarde.

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder de baten zijn verantwoord, subsidies, ontvangsten van particulieren, ontvangsten van
bedrijven, ontvangsten van andere organisaties, ontvangsten uit tegenprestaties voor de levering van
producten en/of diensten en overige baten. Donaties, giften en schenkingen warden verantwoord in
het jaar waarin zij warden ontvangen.
/We opbrengsten warden voor het brutobed rag onder de baten opgenomen.

Lasten
Onder de lasten van de Stichting warden verstaan de overeenkomstig gestelde doelstellingen van de
Stichting op het boekjaar betrekking hebbende kosten:
besteed aan doeisteliingen;
kosten beheer en administratie.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich aordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen enge rapporteerde
waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en anderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen warden opgenomen in de periode waarin de
schattingen wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Max i m i n a-. Vo o r al l e v r o u w en i n Ro er m o n d en o m g ev i n g
Nlaximina
Donderberqweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
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4. Toelichting op de balans
4.1 Materiële vaste activa
De materiëie vaste activa bestaat uit:
kantoorinventaris. Er wordt afgeschreven in een periode van vijf jaar en wordt geen rekening
gehouden met eventueie restwaarde;
keukenmachines en keukenapparatuur. Er wordt afgeschreven in een periode van 10 tot 20 jaar en
wordt geen rekening gehouden met eventuele restwaarde;
De materiëie vaste activa kunnen ais volgt worden gespecificeerd:
31-12-2018
Boekwaarde per begin boekiaar
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

I
---1

Mutaties boekiaar
investeringen
Afschrilvingen

31-12-2017

42.836
2.805
40.031

4.240
917 1
3.323

629
3.911

38.597
1.888

Boekwaarde per einde boekiaar
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

43.466 '
6.717

42.836
2.805

Totaai

36.749

40.031

4.2 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overiopende activa kunnen ais volcit worden gespecificeerd:
31-12-2018

31-12-2017

318 ,
1.024

91
1.983

- Debiteuren
- Overige

888
136

1.913
70

_
Nog te ontvangen bedragen:

10

1.742

-Jan Linders Fonds
- Rabo bank (bankrente)

10

1.732
10

1.352

3.816

Vooruitbetaalde bedragen
Kortiopende vorderingen:

Max i m i n a... Vo o r al l e vr o u w en i n Ro er m o n d en o m g evi n g
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4.3 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting_
31-12-2018
Rabobank rekening-courant
Rabobank Spaarreke,ning
1NG Bank
Kas

1

:

31-12-2017

869
63.658
4.676
170

2033.
33.135—
3.801
159

69.373

39.128

4.4 Reserves
De bestemmingsreserve wordt gevormd voor besteding aan projecten en activiteiten van de Stichting.
Bestemrningsreserve
Boekwaarde per 31 december 2016
Resultaatbestemming 2017
Boekwaarde per 31 december 2017
Resultaatbestemming 018
Boekwaarde per 31 december 2018

47.603
28.792
76.395
3.676
80.071

4.5 Langlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

1.000

Vooruitontvangen bedraden

Vooruitontvangen bedragen bestaat uit het voorschot voor energie- en waterkosten van Stichting
Donderse Moestuin.

Maximina— Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving
Maximina
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4.6 Kortiopencie schulden
De kortlopende schuiden kunnen ais volgt worden gespecificeerd:
31-12-2018
Crediteuren
-

4.855
108
-

3.802
363 I
2.226

Overiopende passiva

21.012

617

11.035
7.697
140
102
1.717
321

126
96
168
227

27.403

5.580

Vooruitontvanaen subsidie Wijkontwikkelingsplan (WOE) Donderberg 2019
Subsidie Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2018
Nog te betalen reservering vakantiegeld
Nog te betalen loonheffingen
Essent (jaarafrekenino)
Overige

_
-

4.963

6.391

Social Consultancy
Bears Communicatie
Monique Morssinkhof Voedingscoach

-

31-12-2017

Nog niet bestede €7.697 van de subsidie WEB 2018 worden per 31 december 2018 verantwoord
onder de overlopende passiva.

4.7. Opmerkingen
In de balans per 31 december 2018 werd een reservering van vakantiegeld opgenomen. Omdat de
bedragen van het boekjaar 2017 niet vergelijkbaar zijn met het 2018 boekjaar, werden deze bedragen
van het voorafgaande boekjaar aangepast met het oog op hun vergelijkbaarheid. Om die reden werd
een correctie gemaakt van de voigende qegevens:
HAD

Balans (per 31 december 2017)
Bestemmingsreserve
Kortiopende schuiden

_

- Nog te beta/en reserverina vakantiegeld

5.

IS
76.395
5.580

76.521
5.454

CORRECTIE
- 126

+126 '

126

+126

Toelichting op de staat van baten en Iasten

5.1 Baten uit eigen fondsenwerving
1

Exploitatiesubsidie Gemeente Roermond
Subsidie Wet Educatie en Beroepsondetwijs (WL-2.3)
_, I
Subsidie Wijkontwikkelingsplan (WOE) Donderbelp .

Oranie Fonds:

r
i
4-

EI

98.236 I

Subsidies:
-

2018
Realisatie
_

78.972 I
14.811 ,
4,453 1

1

-

f

2018
Begroot

2017
Reatisatie

E
105.933

E.
76.702

78.972
22.503

76.702
-

4.453'
______.

_

Max i m i n a,... Vo o r al l e vro u w en i n Ro erm o n d en o m g evi n g
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-

-

Donderse Wereldkeuken
Website tvlaximina

-

Donaties:
-

761

Enexis Netbeheer B. V.
Oranje Fonds_Nb doet
Oranje Fonds_Buren dag
Rabobank Roermond-Echt Clubkascamfiagne
Stichting Jan binders Fonds
Zonta Club
Particuliere

7

-

- [
- r-1

1.000

174

1 Activiteiten

13.934

18.035

[
112.931

6.127
500
-

x
x I
x
x
x
x
x

700
387
-

-I-

45.000 '
2.282

300
3 .827
.
1.000
-

12.315

,

124.968 ]

142.426

meerjarige subsidie a €15.488 (2018 - €4.453; 2019 -€11.035)

5.2 Baten uit beieggingen
2018
Realisatie

2018
Begroot
E
10

Rentebaten

I
€. I
-

2017
Realisatie
€.:
10

5.3 Overige baten
i
i
I

2018
Realisatie

2018
Be,groot

2017
Realisatie

€
812
230

€
-

1.042

-

Opbrengsten verkoop artikelen
Gemeente Roermond
Overiae

E715
147
862..__

1

1

5.4 Besteed aan doeisteiling
2018
Realisatie
Activiteiten van Maximina:
- Activiteitenkosten
- Agogische ondersteuning
- vrijwilligerskosten

Activiteiten in het kader Wijkontwikkelingsplan (W0P)
Donderberg
Activiteiten in het kader
Beroepsonderwiis (WEB):
- Lesmateilaal en ect.

L- Agogische onderstetining

Wet

Educatie

2018
Begroot

2017
Realisatie

€
63.694

83.972

E
78.123

7.241
52.323
4.130

23.287
55.685
5.000

8.859
64.233
5.031

4.453

4.453

-

14.811

22.508

-

1.964

5.000

-

9.602

10.608

-

E

en
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- Docenten
- Technische benodigingen

3.245 I

3.000
3.900

-I

Project "Donderse Wereidkeuken":
-Keukenbenodiadheden _ _ _ _

8.065

1___

-Verbouwingkosten

iÏco8

4.007

PrAect "Website Maximina"

3.581

Uitgaven voor de website zijn uitsiuitend gedaan voor het aanprijzen van de activiteiten van de
Stichting en komen niet voor activering in aanmerking. De website genereert geen inkomsten
(bijvoorbeeld via het plaatsen van bestellingen, via de verkoop van advertentieruimte aan derden of

via het ontvangen van donaties en giften). Hierdoor wordt niet voidaan aan de aigemene
activeringscriteria.
5.5 Beheer en administratie
2018
Reaiisatie

2018
Be_groot

2017
Realisa ie

Personeelskosten:

E
4.942

E
3.600

4.546

- Loonkosten
- Societe fasten
- Loonheffingen

4.046
245
651

x
x
x

3.780
184
582

3.911
13.990

23.170

1.888
11.675

-huurkosten
-onderhoud en reparaties
-water
-energiekosten
-verzekeringen
-gemeentelijke beiastingen

6.970
1.718
226
3.508
1.137
431

13.400
3.000
450
3.960
1.360
1.000

6.904
1.241
189
1.907
1.011
423

Kantoor- en algernene kosten:

4.506

6.210

6.628

-reciame en advertenties
-onderhoud intern etsite
-telefoon en internet
-representatie en verteer
-administratiekosten
-kantoorbenodigdheden
-overige <osten

250
363
891
914
479
467
1.142

500
1.200
650
500
500
2.860

633
1.452
868
1.858
467
563
787

32.980

24.611

Afschrijvingskosten
Huisvestigingskosten:

27.349

,

5.6. Opmerkingen

In de staat van de staat van baten en lasten over 2018 werd een reservering van vakantiegeld
opgenomen. Omdat de bedragen van het boekjaar 2017 niet vergelijkbaar zijn met het 2018 boekjaar,

werden deze bedragen van het voorafgaande boekjaar aangepast met het oog op hun
vergelijkbaarheid. Om die reden werd een correctie gemaakt van de volgende gegevens:
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van de Stichting Moedercentrum Roermond (Maximina) te Roermond

A

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Maximina te Roermond gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Maximina per 31 december 2018 en van het
resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn Rik C2 Kleine
fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1

de balans per 31 december 2018;

2

de staat van baten en laste 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 Stichting Maximina 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.
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2017 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking
opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen,
evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
activiteitenverslag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
activiteitenverslag in overeenstemming met Rik C2 Kleine fondsenwervende instellingen.
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 RJ-Richtlijn Rik C2 Kleine 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 contimifteit 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 entiteit haar activiteiten in continditeit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

2
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er

3
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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; 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.
Maastricht, 28 juni 2019
Baat accountants & adviseurs
voor deze:
w.g. M.J.M. Frissen RA
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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