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1.1) Inleiding
Nederland Monumentenland wil de monumenten verbinden met het dagelijks leven van de Nederlander om 

zo het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Door ontmoetingen tussen eigenaren,

erfgoedprofessionals, publiek en monumenten te faciliteren, worden de monumenten beleefd, opnieuw

gewaardeerd en gekoesterd. Door de erfgoedsector onderling te verbinden en samenwerkingsverbanden 

aan te gaan, wil Nederland Monumentenland deze ontmoetingen faciliteren op communicatief

en organisatorisch niveau. Zo versterkt Nederland Monumentenland de erfgoedsector.

De activiteiten van Nederland Monumentenland richten zich zowel op eigenaren en liefhebbers van monumenten

als op de professionals die hun dagelijkse activiteiten richten op het instand houden daarvan.

De stichting Nederland Monumentenland zet zowel medewerkers in loondienst in, als zelfstandig ondernemers 

die specifieke kennis en kunde inbrengen. De stichting wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur en 

opereert zonder winstoogmerk. 

De activiteiten van de stichting worden in nauwe samenwerking met partners uit de sector vorm gegeven. 

Een aantal van deze partners heeft zich ook financieel verbonden aan de (doelstellingen van de) stichting.

1.2) Analyse activiteiten en bereikte resultaten op hoofdlijnen

De nadruk heeft gelegen op het verder ontwikkelen van de activiteiten en het verbeteren van onderlinge synergie.

Het Nationaal Monumentencongres vond plaats in Leeuwarden, in goede samenwerking met de gemeente

en de provincie Friesland. Vanuit het thema 'community' spraken 400 aanwezigen in De Blokhuispoort

over actuele ontwikkelingen binnen de monumentensector. De net aangetreden minister Van Engelshoven

ging met de aanwezigen in gesprek over het nieuwe erfgoedbeleid: Erfgoed telt. Hierdoor, maar ook 

door de inzet en bijdrage van vele anderen was sprake van een succesvol (6e) Monumentencongres.

De Erfgoedstem activiteiten werden overgenomen van de Stichting ErfgoedLab. Deze activiteiten

richten zich op nieuwsvoorziening voor en interactie met alle 'professionals' uit de monumentensector

(en daarbuiten). Dit zijn met name bestuurders, ambtenaren, adviseurs, ontwikkelaars, aannemers etc. 

Dit sluit aan op de doelstellingen en activiteiten van het Monumentencongres, en geeft de kans om de

samenwerking en interactie in de sector verder te versterken.

De Erfgoedfair werd gehouden in Grave, in combinatie met een Open Monumentendag Special. 

Op basis van de georganiseerde fairs in 2016 en 2017 wordt besloten over de verdere ontwikkeling daarvan.

De Open Monumentendag kende een goed bezochte opening in de gemeente Westerveld, waar Prof. Mr. 

Pieter van Vollenhoven het officiële startsein gaf van de 31e Open Monumentendag. In het Open Monumenten

weekend dat daarop volgde bezochten ruim 1 miljoen mensen één of meer van de 5000 opengestelde monumenten.

Een andere ontwikkeling zijn de regionale open monumentendagen; De Open Monumentendag Specials. 

Deze werden georganiseerd in Grave en Leeuwarden. Ook werd aangesloten bij de Open Kerkendag in Brabant.

De Specials blijken een mooie toevoeging op de landelijke open monumentendag. Er wordt ingezet op 

verdere groei van het aantal specials.

De ontwikkeling van de Open Monumenten Klassendag is verder doorgezet. De vernieuwde manier

van werken leidt tot een efficiëntere manier van organiseren en op termijn een vergroting van het aantal

georganiseerde klassendagen en het aantal betrokken scholieren.

Open Monumentendag richtte zich op een aantal concrete ontwikkelingen, in veel gevallen richting 

gegeven door ondersteuning vanuit diverse fondsen. De belangrijkste zijn:

Ondersteuning van de lokale comités en de vrijwilligers, onder meer door uitwerking van het jaarthema 

(in 2017 Boeren, burgers en buitenlui) in een inspiratiedocument, het beschikbaar stellen van een actueel

handboek en het leveren van gericht promotiemateriaal voor de Open Monumentendag. Ook is extra

aandacht gegeven aan het meer en beter vertellen van de verhalen over en rondom de monumenten.

Dit is ook besproken tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van de comités. De communicatie met deze

comités vindt door het jaar heen plaats, waarbij de (te vernieuwen) website een belangrijke rol speelt. 

Op deze manier is verder vormgegeven aan de professionalisering van de comités en het verder ontwikkelen

van het bureau in Amsterdam als expertisecentrum.
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1.3) Kengetalen van de organisatie bezoekers/comités/deelnemers/activiteiten

OMD projecten:

Hieronder wordt verstaan primair de landelijke Open Monumentendag. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd in het

kader van Regionale Open Monumentendagen.  Tenslotte wordt nog jaarlijks de Open Monumenten Klassendag

georganiseerd.

Landelijke Open Monumentendag

- Aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag: omstreeks 1.000.000

- Aantal opengestelde monumenten 5.496

- Aantal deelnemende comités 313

- Aantal activiteiten waaronder rondleidingen/tentoonstellingen 2.051

Open Monumentendag Specials

- Aantal OMD Specials 3

- Aantal open monumenten tijdens de specials 246

- Aantal bezoekers OMD Specials 6.375

Open Monumenten Klassendag

- Aantal deelnemende gemeenten aan OMD Klassendag 90

- Aantal deelnemers aan Klassendagen: omstreeks 21.000

Overige data Open Monumentendag projecten

- Open Monumentendag: e-mail adressen publiek 7619

- Open Monumentendag: volgers op Twitter 6.808

- Verhalen op de website 200

- Hits op de website 274.200

- Fysieke verhalen bij monumenten 221

Monumentencongres:

Organisatie van het jaarlijkse Nationale Monumentencongres voor partijen die actief zijn op gebied van monumenten-

zorg en de (her) ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

- Bezoekers Monumentencongres 413

Erfgoedfairs:

Organisatie van een aantal fairs per jaar, bedoeld voor partijen die actief zijn op het gebied van monumenten-

restauratie monumentenzorg en (her)ontwikkeling/herbestemming.

- Aantal bezoekers Erfgoedfair 450

Erfgoedstem:

De Erfgoedstem is een digitale nieuwsbrief over het Nederlands Erfgoed en het online platform voor en door de

Erfgoedsector.

- Abonnees wekelijkse Erfgoedstem Nieuwsbrief 10.520

- Aantal partners/sponsors Erfgoedstem 36

- Volgers op Twitter 5.400

- Jaarlijks aantal  nieuwsartikelen 2250
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1.4) Samenvattend Financieel resultaat

In 2017 is een positief resultaat behaald van € 41.213,- (2016 negatief € 49.310,)

Voor 2017 werd een nihil resultaat begroot.

Het resultaat is voor 50% toegevoegd aan de continuiteitsreserve, en voor 50% aan de bestemmingsreserve

"verandertraject stichting".

Baten Realisatie Begroot Afwijking Realisatie

2017 2017 2016

Hoofdsponsor 340.000 380.000 -40.000 300.000

Subsidies en bijdragen 372.500 369.500 3.000 680.926

Entree/deelnemers/overig 130.195 131.505 -1.310 95.535

842.695 881.005 -38.310 1.076.461

Lasten Realisatie Begroot Afwijking Realisatie

2017 2017 2016

Personeel & inhuur 412.174 432.040 -19.867 581.748

Organisatie& afschrijvingen 79.495 60.963 18.532 117.645

Activiteitenkosten 237.315 335.000 -97.685 426.378

Onvoorzien 72.500 53.002 19.498 0

801.483 881.005 -79.522 1.125.771

Resultaat 41.213 0 -49.310

Het totaal aan  baten is €  38.310, lager dan begroot. Dit komt met name doordat met de hoofdsponsor is

afgesproken dat een geplande inzet van € 40.000, voor het boekjaar 2017 doorgeschoven wordt naar het

boekjaar 2018.

Het totaal aan lasten is € 79.522, lager dan begroot. Dit komt met name doordat een aantal ingeplande activiteiten

in het kader van vernieuwingstrajecten najaar 2017 geen doorgang hebben gevonden en doorgeschoven zijn

naar 2018.

1.5) Vermogenspositie

De vermogenspositie van de stichting is solide, met dien verstande dat in het korte bestaan van de stichting

nog  geen mogelijkheden zijn geweest om een gewenste continuiteitsreserve op te bouwen van omstreeks

€ 400.000,-  (zijnde 50% van jaarlijkse exploitatiekosten)

De continuiteitsreserve dienst voor het voortbestaan van de organisatie en de missie waarvoor zij staat.

Zij is gevormd voor dekking van de risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting

Nederland Monumentenland ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De kortlopende schulden kunnen uit de kortlopende vorderingen worden voldaan.

Volledige dekking vanuit liquide middelen is per 31-12-2017 evenwel nog niet mogelijk.

De stichting streeft ernaar ook deze balansverhouding in orde te brengen zodat een beter werkbare

liquiditeit verkregen kan worden.

4



Stichting Nederland Monumentenland: jaarrapport 2017

1.6) Begroting 2018

OMD Monumenten Erfgoed Erfgoed

LASTEN TOTAAL projecten vernieuwing werving Congres Fairs Stem

Personeel in dienst 125.000€   100.000€   25.000€     

Directie/adm./secretariaat 110.000€   75.000€     18.000€     10.000€     2.000€      5.000€     

Projectleiding 73.000€     27.000€     5.000€      41.000€   

Inhuur ondersteuning overig 50.500€     25.000€     15.000€     9.500€        1.000€      

Huisv./Bestuur/Organisatie 59.500€     39.000€     6.000€       6.000€        2.500€      6.000€     

Afschrijvingen 26.500€     23.000€     3.500€      

Activiteitenkosten 229.000€   83.000€     41.000€     40.000€     55.000€     5.000€      5.000€     

Onvoorzien/nader in te zetten 34.000€     20.000€     5.000€       5.000€        1.000€      3.000€     

707.500€   365.000€  110.000€  40.000€    112.500€  20.000€   60.000€  

OMD Monumenten Erfgoed Erfgoed

BATEN TOTAAL projecten vernieuwing werving Congres Fairs Stem

Subsidies initiatiefnemers NML 160.000€   80.000€     10.000€     35.000€     15.000€    20.000€   

Subsidies Provincies en Gemeenten 20.000€     20.000€     

Subsidies Fondsen 100.000€   75.000€     5.000€        20.000€   

Entree/Deelnemersbijdragen 35.000€     35.000€     

Sponsoring 42.500€     17.500€     5.000€      20.000€   

Giften/donaties/overig 10.000€     10.000€     

BankGiro Loterij standaard 300.000€   200.000€   100.000€   

BankGiro Loterij wervingsbudget 40.000€     40.000€     

707.500€   365.000€  110.000€  40.000€    112.500€  20.000€   60.000€  

Saldo -€               -€              -€              -€              -€               -€             -€            

Toelichting/omschrijving projecten:

OMD projecten:

Hieronder wordt verstaan primair de landelijke Open Monumentendag. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd in het

kader van Regionale Open Monumentendagen.  Tenslotte wordt nog jaarlijks de Open Monumenten Klassendag

georganiseerd.

OMD vernieuwing:

Hieronder vallen activiteiten gericht op een professionaliserings-en efficiencyslag van de erfgoedmanifestaties, 

uitwerking van het marketing en communicatieplan, verbreding financieringsmix.

OMD werving:

Betreft apart te maken afspraken met BankGiro-Loterij voor feitelijke inzet van dit wervingsbudget.

Monumentencongres:

Organisatie van het jaarlijkse nationale Monumentencongres voor partijen die actief zijn op gebied van monumenten-

zorg en de (her) ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

Erfgoedfairs:

Organisatie van een aantal fairs per jaar, bedoeld voor partijen die actief zijn op het gebied van monumenten-

restauratie monumentenzorg en (her)ontwikkeling/herbestemming.

Erfgoedstem:

De Erfgoedstem is een digitale nieuwsbrief over het Nederlands Erfgoed en het online platform voor en door de

Erfgoedsector.
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1.7) Meerjarenperspectief:

In eerste instantie richten wij ons op de ontwikkeling en vernieuwing van onze bestaande activiteiten en het vergroten

van de synergie. Daarbij is draagvlak in de monumentensector van groot belang. Nederland Monumentenland moet

altijd in verbinding staan met andere (monumenten)organisaties.

Iedere activiteit kent haar eigen begroting, waarbij het uitgangspunt is dat die een positief resultaat kent. Financiële

ondersteuning door partners blijft belangrijk en noodzakelijk, waarbij de financieringsmix zich zo moet ontwikkelen

dat de afhankelijkheid van deze partners in een gezonde verhouding staat tot de andere inkomsten.

Er is een positieven houding van overheden, professionals, eigenaren en het grote publiek ten opzichte van de

monumenten. Wij willen met gerichte activiteiten en het versterken van onderlinge samenwerking bijdragen aan

het delen van informatie en verhalen, het agenderen en bespreken van belangrijke thema's en het vergroten van het

draagvlak voor monumenten.
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1.8) Algemene gegevens van de organisatie

Statutaire naam: Stichting Nederland Monumentenland

Statutaire zetel: Amersfoort

Postadres: Postbus 2641  3800 GD  Amersfoort

Bezoekadres: Daam Fockemalaan 22 Amersfoort

Kamer v Koophandel: Nummer 65114310

Datum oprichting: 13-01-2016

Laatste statutenwijziging 13-01-2016

Internetadressen: nederlandmonumentenland.nl

openmonumentendag.nl

erfgoedstem.nl

monumentencongres.nl

erfgoedfair.nl

Overige gegevens:

- Telefoon: 033-760.0660

- RSIN 855985689

- BTW NL.8559.85.689.B01

- Bank: NL14.INGB.0007.1095.77

NL.58.INGB.007.2740.73

NL.83.ABNA.0449.7434.46

Per 31 december 2017 bestaat het bestuur uit:

functie: bestuurslid sedert:

Fred Vos Voorzitter 13-01-2016

Roland van Schelven Vice Voorzitter 13-01-2016

Barend Jan Schrieken Secretaris 18-01-2017

Arno Boon Penningmeester 13-01-2016

Harry van Waveren Bestuurslid 13-01-2016

Flip van de Burgt Bestuurslid 13-01-2016

De directiefunctie werd in 2017 uitgeoefend door Pierre van der Gijp.
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2) Balans

referentie       31-12-2017       31-12-2016

ACTIVA

Vaste Activa

- Immateriële vaste activa 5.2 10.950 14.600

- Materiele vaste activa 5.3 23.363 57.937

subtotaal vaste activa 34.313 72.537

Vlottende Activa

- Liquide middelen 5.4 92.864 41.698

- Debiteuren 5.5 8.558 19.528

- Vorderingen en overlopende activa 5.6 99.301 171.576

- Voorraden 5.7 0 0

subtotaal vlottende activa 200.723 232.803

Totaal Activa 235.036 305.339

referentie       31-12-2017       31-12-2016

PASSIVA

Reserves en fondsen

- Continuiteitsreserve 5.8 40.659 20.053

- Bestemmingsreserves 5.9 20.606 0

subtotaal reserves en fondsen 61.266 20.053

Voorzieningen 0 0

Kortlopende schulden

- Crediteuren 5.10 63.071 184.862

- Overige schulden en overlopende passiva 5.11 110.699 100.424

subtotaal vlottende passiva 173.770 285.286

Totaal Passiva 235.036 305.339
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3) Staat van baten en laten

referentie realisatie 2017 begroting 2017 realisatie 2016

BATEN

Hoofdsponsor 6.2.1 340.000 380.000 300.000

Initiatiefnemers NML 6.2.2 168.000 168.000 166.000

Gemeenten 6.2.3 10.000 10.000 55.000

Provincies 6.2.4 10.000 10.000 55.000

Overige Subsidies en bijdragen 6.2.5 184.500 181.500 404.926

Entree en deelnemersbijdragen 6.2.6 64.412 86.255 70.736

Sponsor- en advertentie inkomsten 6.2.7 35.978 45.250 5.000

Overige baten 6.2.8 29.805 0 19.800

842.695 881.005 1.076.461

LASTEN

Personeel in dienst 6.3.1 109.341 124.405 120.711

Inhuur 6.3.2 302.832 307.635 461.037

Huisvesting/Organisatie/Administratie 6.3.3 41.271 56.201 76.138

Afschrijvingen 6.3.4 38.224 4.762 41.507

Activiteitenkosten materieel 6.3.5 237.315 335.000 426.378

Onvoorzien 6.3.6 72.500 53.002

801.483 881.005 1.125.771

Saldo 41.213 0 -49.310

Bestemming resultaat 7.1

Saldo boekjaar 41.213 0 -49.310

Mutatie continuiteitsreserve -41.213 0 49.310

0 0 0
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4) Kasstroomoverzicht
2017 2016

Resultaat 41.213 -49.310

Afschrijvingen 38.224 41.507

Mutatie kortlopende schulden -111.516 148.925

Mutatie vorderingen en overlopende activa 83.245 -183.199

Mutatie voorraden 0 36.678

Operationele kasstroom 51.166 -5.399

Investeringen in immateriele vaste activa 0 -18.250

Investeringen in materiele vaste activa 0 -70.089

Investeringskasstroom 0 -88.339

mutatie liquide middelen 51.166 -93.738

Saldo liquide middelen 01-01 41.698 135.436

Saldo liquide middelen 31-12 92.864 41.698

Netto kasstroom 51.166 -93.738
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5) Balans:  specificaties

5.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening van de stichting Nederland Monumentenland is opgesteld in overeenstemming met de

van toepassing zijnde verslaggevingseisen, met name de RjK C1, uitgegeven door de

Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde, tenzij in

de toelichting anders aangegeven. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen

waarmee wordt verwezen naar de toelichting. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

5.2 Immateriële vaste activa aanschaf boekw. aanschaff afschr boekw

afschr.duur waarde 01-01 boekj boekjr 31-12

Erfgoedconcept 5 jr 18.250 14.600 0 3.650 10.950

18.250 14.600 0 3.650 10.950

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire

afschrijvingen over vijf jaar. De stichting heeft in 2016 het recht verworven voor eigen rekening

Erfgoedfairs te organiseren met gebruikmaking van het daaraan ten grondslag liggende concept,

documentatie en relaties.

5.3 Materiele vaste activa aanschaf boekw. aanschaff afschr boekw

afschr.duur waarde 01-01 boekj boekjr 31-12

Inventaris kantoor 5 jr 4.729 53 53 0

Computer/Software 5 jr 13.136 1.059 1.059 0

Websites 5 jr 65.813 10.098 10.098 0

Materialen Evenementen 3 jr 70.089 46.726 23.363 23.363

153.768 57.937 0 34.574 23.363

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De websites betreft openmonumentendag.nl.

De materialen evenementen betreft de aanschaffing van promotiematerialen in verband met nieuwe

hoofdsponsor ingaande 2016. Deze promotiematerialen zijn beschikbaar gesteld aan de comités.

5.4 Liquide middelen 31-12-17 31-12-16

Kas OMD locatie Amsterdam 92 146

ABN AMRO 44.97.43.446 bestuursrek. 41.423 2.306

ABN AMRO 60.50.97.542 bestuur spaarrek. 176 105

ABNAMRO 45.51.84.011 garantierek 0 1.830

ING 7.1095.77 Rek.Crt 48.017 36.948

ING 7.2740.73 Rek Crt 3.156 364

Gelden onderweg/kruisposten 0 0

92.864 41.698

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
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5) Balans:  specificaties

5.5 Debiteuren 31-12-17 31-12-16

Sponsoren Erfgoedstem 2017 7.025

Verkoop materialen OMD 2017 1.365

Verkoop materialen OMD 2016 168 168

Overig 0 19.360

af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid 0 0

8.558 19.528

De debiteuren hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

5.6 Vorderingen en overlopende activa referentie 31-12-17 31-12-16

- Omzetbelasting: 5.6.1 4.440 19.888

- Vooruitbetaalde kosten voor komend boekjaar 5.6.2 611 11.088

- Fonds Cultuur Participatie (inzake OC&W gelden) 5.6.3 52.500 125.000

- Fonds Cultuur Participatie (project Professionalisering) 5.6.4 16.000

- Te factureren doorbelasting van kosten 5.6.5 2.360

- Prins Bernard Cultuurfonds (inzake Klassendag) 5.6.6 25.000 12.500

- Te ontvangen ziektegelden en overig: 5.6.7 750 741

99.301 171.576

5.6.1: De stichting is omzetbelastingplichtig voor het organiseren van het Nationaal Monumenten Congres,

de Erfgoedfairs, en het uitbrengen van de Erfgoedstem. Saldo omzetbelasting betreft kwartaal 4 van het

boekjaar.

5.6.3: Betreft Fonds voor Cultuur Participatie. Dossiernummer 11229310.  Subsidie Open Monumentendag

opgenomen en verantwoord in jaarrekening 2016: nog te ontvangen € 125.000,-

Brief 8 december 2017, voornemen tot subsidievaststelling  € 72.500, lager dan ingediende afrekening.

In overleg met FCP op 12 januari 2018 is afgsproken dat deze middelen wel beschikbaar blijven, maar voor inzet

en besteding in 2018 opnieuw aangevraagd moeten worden.

5.6.4: Betreft Fonds voor Cultuur Participatie. Dossiernummer 10483097. Subsidie Open Monumentendag,

project professionalisering erfgoedmanifestaties: 2015/2017. Project afgerond en afrekening ingediend.

5.6.6: Project afgerond conform beschikking. totaal beschikking € 25.000,- voor de boekjaren 2016 + 2017.

Op deze subsidie zijn nog geen voorschotten ontvangen. Afrekening wordt ingediend voorjaar 2018.

5.6.7: Te ontvangen ziektegelden maand december 2017.

5.7 Voorraden

De stichting houdt een pakket promotiemateriaal aan bestaande uit vlaggen, raamposters etc. inzake

de landelijke Open Monumentendag. Kosten worden opgenomen in het jaar van aanschaffing. 
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Reserves en fondsen

5.8 Continuiteitsreserve

De stichting heeft de minimale omvang van de continuiteitsreserve bepaald op tenminste 50% van de

jaarlijkse kosten van de organisatie +/- 400.000€   Deze reserve wordt in de loop van de komende

jaren opgebouwd, met minimaal 50% van een exploitatieresultaat.

De continuiteits reserve betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke bestemming aan

is gegeven door derden of door het bestuur van de stichting. Alle vermogensmutaties worden in de staat

van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmings-

fondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.

Het bestuur heeft besloten van het resultaat 2017 50% toe te voegen aan de continuiteitsreserve.

referentie 31-12-17 31-12-16

Stand per 1 januari 20.053 69.363

uit resultaatbestemming 7.1 20.606 -49.310

Saldo per 31 december 40.659 20.053

5,9 Bestemmingsreserves

Onderdelen van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid worden op de balans

afgezonderd. Het bestuur heeft besloten tot de volgende bestemmingsreserves, waarvan het verloop is

gespecificeerd. Voor de bestemmingsreserves zijn geen verplichtingen aangegaan.

stand 01-01 toevoeging onttrekking stand per

referentie 01-01-17 31-12-17

Verandertraject stichting 7.2 0 20.606 0 20.606

In 2017 wordt toegewerkt naar een aangepaste structuur van de stichting teneinde de slagvaardigheid

en sturing beter mogelijk te maken.

5.10 Crediteuren 31-12-17 31-12-16

Betreft handelscrediteuren, looptijd tot 3 maanden. 63.071 184.862

5.11 Overige schulden en overlopende passiva 31-12-17 31-12-16

Loonheffing 9.958 10.556

Pensioenen 4.833 5.173

Vooruit ontvangen subsidies en bijdragen 40.000 29.000

Nog te betalen kosten/te ontvangen facturen 55.908 55.695

110.699 100.424

De schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 

De vooruit ontvangen subsidies en bijdragen betreft per 31-12-2017 de overeenkomst "geoormerkt werven"

met de BankGiro Loterij voor het in 2017 beschikbaar gestelde budget van € 40.000,-. Inzet ingepland 2018.

De nog te betalen kosten per 31-12-2016 betreft:

- Budget "geoormerkt werven" BankGiro Loterij 2016 40.000

- Overig nog te ontvangen facturen/te betalen posten 15.908
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5.12 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomst Erfgoedstem

Met IVEM is in 2017 een contract afgesloten voor 5 jaar inzake de productie van de Erfgoedstem.

Voor de periode 2018 t/m 2022 bedraagt de verplichting in totaal maximaal € 235.000, exclusief indexaties.

Overeenkomst BankGiro Loterij

Met de BankGiro Loterij is een vijfjarige overeenkomst afgesloten gericht op het organiseren

van de Open Monumentendag. Looptijd 2016 tm 2020, € 340.000, per jaar.

Deel van de overeenkomst is een inzet van € 40.000, middels "geoormerkt werven".

Over de exacte uitwerking hiervan dient nog nader overleg met de BankGiro Loterij te worden gevoerd.

Inzet BOEi

De organisatie BOEi heeft in 2017 naast een bijdrage in geldmiddelen op diverse onderdelen van de

stichting Nederland Monumentenland ondersteuning om niet gegeven. Waaronder faciliteiten ten behoeve

van uitoefening secretariaatsfunctie, en beschikbaarstelling van locaties ten behoeve van georganiseerde

activiteiten.  Een eventuele vergoeding hiervoor in 2017 en komende jaren is nog onderwerp van overleg.

Huurovereenkomst

Met de Hollandsche Molen is een huuurovereenkomst afgesloten ten behoeve van huisvesting

kantoor Open Monumentendag te Amsterdam. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 10.800,-

De huurovereenkomst is afgesloten voor een periode lopende t/m 31 dec 2019 waarin opgenomen

een voorwaarde dat een opzegtermijn van 6 maanden van toepassing is indien wijziging in bedrijfsvoering

van NML daar aaanleiding toe geeft.
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6.1 grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij

voorzienbaar zijn. De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar

waarop zij betrekking hebben. Baten uit subsidies worden opgenomen als gerealiseerd zodra er

voldoende zekerheid is dat de subsidie inderdaad zal worden verkregen. Dit betekent dat de subsidie

als bate in de staat van baten en lasten wordt gebracht van het jaar waar de gesubsidieerde

bestedingen komen.

De specificatie van de staat van baten en lasten wordt als volgt opgenomen:

1) conform de posten opgenomen in de staat van baten en lasten

2) conform de projectadministratie

De toelichting conform de projectadministratie heeft de volgende indeling:

- OMD:  Open Monumentendag.  De organisatie van de landelijke Open Monumentendag

- KLD:    Klassendag. De organisatie van de Open Monumenten Klassendag

- OMS:  Open Monumentendag Specials. De organisatie van een tweetal Open Monumentendagen

gehouden in de regio. (Voorheen ook bekend als de Regionale Open Monumentendagen)

- VERN: Vernieuwing. Hieronder vallen de onderdelen Professionalisering & Doorontwikkeling (P&D)

marketing & Communicatie (M&C),  en Relatiebeheer & Subsidiering (R&S)

- NMC:   Nationaal Monumentencongres. De organsiatie van het jaarlijks gehouden congres. 

- FAIRS Erfgoedfairs: De organisatie van een tweetal Erfgoedfairs.

- STM Erfgoedstem: de periodiek uitgave van de digitale nieuwsbrief over de erfgoedsector

- Overhead De kosten van kantoor/huisvesting/organisatie/administratie en bestuur.

De specificatie per projectonderdeel heeft ondermeer als doel de diverse subsidienten en sponsoren inzicht te

geven in de besteding van de beschikbaar gestelde gelden.
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6.2 specificatie van de baten opgenomen in de staat van baten en lasten

6.2.1 Hoofdsponsor realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

340.000 380.000 300.000

Met de  BankGiro Loterij is een vijfjarige sponsorovereenkomst afgesloten. Looptijd 2016 t/m 2020.

De subsidie is primair gericht op het organiseren van de Open Monumentendag. De jaarlijkse bijdrage is opgebouwd

uit een daartoe vrij inzetbaar bedrag van € 300.000, en een bedrag van € 40.000, waarvan inzet middels de 

overeenkomst "geoormerkt werven" loopt via de organisatie BankGiro Loterij. Dit budgetonderdeel 2016 is pas

beschikbaar gekomen in 2017 en conform begroting als besteding verantwoord in 2017. Het budgetonderdeel 2017 is

eveneens begroot in 2017 maar wordt na overleg met BankGiro Loterij voor feitelijke besteding doorgeschoven naar

een volgend boekjaar, hetgeen de verschillen verklaard tussen realisatie 2016, begroting 2017 en realisatie 2017.

6.2.2 Initiatiefnemers NML realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- Nationaal Restauratiefonds 110.000 110.000 116.000

- BOEi 20.000 20.000 15.000

- Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) 13.000 13.000 10.000

- Vakgroep Restauratie 25.000 25.000 25.000

168.000 168.000 166.000

Betreft vrij inzetbare  bijdragen in de exploitatie van de stichting Nederland Monumentenland door de initiatiefnemers.

6.2.3 Gemeenten realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- Gemeente Rotterdam (Nationaal Monumenten Congres) 25.000

- Gemeente Leeuwarden (Nationaal Monumenten Congres) 10.000 10.000

- Gemeente Den Bosch (opening Open Monumentendag) 30.000

10.000 10.000 55.000

Betreft bijdrage van de gemeenten waarin de betreffende activiteit gehouden wordt.

De opening van de Landelijke OpenMonumentendag 2017 is gehouden in de gemeente Westerveld welke voor eigen

rekening een aantal bijbehorende organisatiekosten heeft genomen, mede waardoor in 2017 geen aparte bijdrage

in de staat van baten en lasten is opgenomen.

6.2.4 Procincies realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- Provincie Zuid Holland (Nationaal Monumenten Congres) 10.000

- Provincie Friesland (Nationaal Monumenten Congres) 10.000 10.000

- Provincie Drenthe (projecten in kader van Open Monumentendag) 15.000

- Provincie Overijssel (projecten in kader van Open Monumentendag) 15.000

- Provincie Utrecht (projecten in kader van Open Monumentendag) 15.000

10.000 10.000 55.000

Betreft bijdrage van de provincies waarin de betreffende activiteit gehouden wordt.

Voor het jaar 2017 zijn geen bijdragen voor projecten Open Monumentendag uit provincies mogelijk gebleken.

6.2.4 Overige Subsidies en bijdragen realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- Fonds Cultuur participatie (Professionaliseringsproject) 45.000 45.000 79.012

- Fonds Cultuur participatie (Open Monumentendag, verhalenproject) 75.000 75.000

- Fonds Cultuur participatie: middelen via OC&W (Open Monumentendag) 250.000

- Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Nationaal Monumenten Congres) 7.500 10.000 10.000

- Prins Bernard Cultuurfonds (Klassendag) 12.500 12.500 12.500

- VSB fonds (Klassendag) 7.035

- VSB Fonds (Professionaliseringstraject) 15.000

- Stichting Erfgoedlab (Nationaal Monumenten Congres) 10.879

- Triodosbank (Nationaal Monumenten Congres) 1.500 5.500 5.500

- Mondriaanfonds (Professionaliseringstraject) 15.000

- Restauratiefonds- Monumenten.nl inzake uitgave Erfgoedstem 30.000 20.000

- Diversen inzake bijdragen uitgave Erfgoedstem 13.000 13.500 0

184.500 181.500 404.926

Voor verantwoording en inzet per projectonderdeel: zie projectspecificaties

Het project Erfgoedstem is per 01-01-2017 overgenomen van de stichting Erfgoedlab.
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6.2.6 Entree en deelnemersbijdragen realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- Entreegelden NMC 41.583 35.755 41.948

- Entreegelden en deelnemersbijdragen Erfgoedfairs 22.829 50.500 28.788

64.412 86.255 70.736

De entreegelden Nationaal Monumenten Congres zijn hoger dan begroot, wat grotendeels verklaard wordt doordat

voor ruim € 3.000,- een voorprogramma is georganiseerd waarvoor een extra entreebijdrage is gevraagd.

De entreegelden en deelnemersbijdragen Erfgoedfairs zijn ruimschoots lager dan begroot aangezien in 2017 een

geplande tweede Erfgoedfair niet is doorgegaan.

6.2.7 Sponsor- en advertentie inkomsten realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- advertentie-inkomsten Open Monumentendag. 2.500 5.000

- regeling advertentie-inkomsten Erfgoedstem 978

- sponsoring Nationaal Monumenten Congres 16.000 10.000

- sponsoring Erfgoedstem 14.000 12.750

- sponsoring Erfgoedfairs 5.000 20.000

35.978 45.250 5.000

Sponsorbijdragen worden besteed aan het project waarvoor zij beschikbaar worden gesteld.

De sponsoring Erfgoedfairs blijft achter ten opzichte van begroot. Dit wordt deels verklaard doordat de ingeplande 

tweede Erfgoedfair niet is doorgegaan.

Het project Erfgoedstem is per 01-01-2017 overgenomen van de stichting Erfgoedlab.

6.2.8 Overige baten realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- verkoop OMD materialen 27.031

- vrijval ingeplande afrekening kosten OMD 2015 10.000

- doorbelasting van kosten en overige bijdragen 2.774 9.800

29.805 0 19.800

In de loop van 2017 is besloten ingekochte PR materialen ten behoeve van de Landelijke Open Monumentendag 

tegen kostprijs ter beschikking te stellen aan de regionale comités.
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6.3 specificatie van de lasten opgenomen in de staat van baten en lasten

De opgenomen cijfers realisatie 2016 zijn in afwijking van de jaarrekening 2016 voor vergelijkingsdoeleinden

aansluitende met de actuele informatiebehoefte gehergroepeerd.

6.3.1  Personeel in dienst realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- salarissen 102.554 90.878 93.657

- werkgeverslasten/pensioenen 22.205 20.027 20.640

- bijkomende personele kosten 6.471 13.500 6.414

- af: inkomsten ziekteverzuimverzekering -21.889

109.341 124.405 120.711

Personeel in dienst volgt de CAO welzijn. 

- Projectdirecteur Open Monumentendag: FTE 0,89 vast dienstverband

- Ondersteuning Open Monumentendag FTE 0,56 vast dienstverband

- Ondersteuning Open Monumentendag FTE 0,56 tijdelijk: april t/m augustus

6.3.2 Ingehuurd personeel realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- Directiefunctie via NRF 78.653 78.650

- Secretariaatsfunctie 0 0

- Financiële functie 38.680 33.880

- Medewerkers communicatie via NRF 39.322 39.325

- Medewerkers Erfgoedstem 47.500 41.000

- Medewerkers Erfgoedfairs 19.200 33.280

- Medewerkers Nationaal Monumenten Congres 27.000 27.000

- Medewerkers OMD projecten overig 30.221 44.500

- Uitzendkrachten 22.257 10.000

302.832 307.635 461.037

Met het NRF is een overeenkomst afgesloten inzake de uitoefening van de directiefunctie door dhr P van der Gijp, alsmede

de ondersteuning middels enkele communicatiemedewerkers. Grondslag van de overeenkomst is een afgestemd aantal

dagdelen per week.

De secretariaatsfunctie wordt "om niet"  ter beschikking gesteld door de organisatie BOEi.

Medewerkers Erfgoedstem worden betaald middels een overeengekomen vast bedrag per maand.

Overige medewerkers worden ingezet op basis van uurtarieven, variërend van 35, t/m 75, euro per uur.

Een detailvergelijking met 2016 is achterwege gelaten vanwege gewijzigde boekingssystematiek ingaande 2017.

6.3.3 Huisvesting/Organisatie/Administratie realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

- huur 10.800 11.801

- kantoormiddelen 2.027 5.500

- communicatie/porti/telefoon/intern 1.294 1.500

- provider/website 3.227 3.000

- hardware/software/cloudserver 11.779 11.400

- bestuurskosten 2.736 9.000

- accountantkosten 6.858 10.000

- verzekeringen 578 3.000

- salarisadministratie 575

- overig kantoor en organisatie 1.398 1.000

41.271 56.201 76.138

Een detailvergelijking met 2016 is achterwege gelaten vanwege gewijzigde boekingssystematiek ingaande 2017.

6.3.4. Afschrijvingen

Zie post 5.2 en 5.3:  Specificatie vaste Activa
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6.3.5 Activiteitenkosten materieel

De stichting Nederland Monumentenland organiseert de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag, de Open Monumenten

Klassendag, de Open Monumentendag Specials (voorheen Regionale Open Munumentendagen), het jaarlijkse Nationaal

Munumenten Congres, en de Erfgoedfairs. Daarnaast brengt zij ingaande 2017 de Erfgoedstem uit. 

Een aparte categorie wordt gevormd door het project Vernieuwing, (voorheen getiteld Professionalisering).

realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

Open Monumentendag (OMD) 59.915 60.000

Open Monumenten Klassendag (KLD) 12.311 20.000

Open Monumentendag Specials (RMD) 11.603 14.500

Vernieuwing (VER) 13.143 58.000

Nationaal Monumenten Congres (NMC) 58.892 60.500

Erfgoedfairs (EGF) 30.493 42.000

Erfgoedstem (STM) 10.958 0

Geoormerkt werven BankGiro Loterij 40.000 80.000

237.315 335.000 426.378

Het betreft hier de materiele kosten behorende bij d projecten, onder te verdelen in: inkoop materialen,

kosten locatie en catering, kosten communicatie/pr/website en overige bijkomende kosten.

Een detailvergelijking met 2016 is achterwege gelaten vanwege gewijzigde boekingssystematiek ingaande 2017.

6.3.6 Onvoorzien/bijzondere baten en lasten

Betreft Fonds voor Cultuur Participatie. Dossiernummer 11229310.  Subsidie Open Monumentendag,

opgenomen en verantwoord in jaarrekening 2016.

Brief 8 december 2017, voornemen tot subsidievaststelling  lager dan ingediende afrekening. 72.500€        

In overleg met FCP op 12 januari 2018 is afgsproken dat deze middelen wel beschikbaar blijven, maar voor inzet

en besteding in 2018 opnieuw aangevraagd moeten worden.
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6.4 specificatie van de baten en lasten verdeeld over de activiteiten

6.4.1. Specificatie van de lasten per activiteit

overhead inhuur& overhead & bijz.lasten + totaal

percentage personeel afschrijv. materieel realisatie 2017 begroot 2017 realisatie 2016

Projecten Open Monumentendag 65% 152.453 133.743 156.328 442.524 397.500 470.115

Vernieuwing 10% 48.687 16.981 13.143 78.812 130.000 385.642

Nationaal Monumenten Congres 10% 27.000 16.981 58.892 102.873 116.255 151.014

Erfgoedfairs 10% 19.200 20.631 30.493 70.324 103.000 124.238

Erfgoedstem 5% 47.500 8.491 10.958 66.949 54.250

Geoormerkt werven 0% 0 40.000 40.000 80.000

100% 294.841 196.828 309.815 801.483 881.005 1.131.009

Personeel in dienst wordt verdeeld over de onderdelen Open Monumentendag/Klassendag en Specials in de

verhouding 80/10/10.

Onder de overhead vallen de kosten van huisvesting/kantoor/organisatie/afschrijving kantoormiddelen en kwa personeel

de directiefunctie en financiële functie.  Verdeling over de activiteiten van de stichting geschiedt op basis van de door

het bestuur bij de begroting 2017 vastgestelde percentages welke overeenkomen met de inzet per projectonderdeel.

6.4.2. Specificatie van de baten per activiteit

Hoofd Initiatiefnemers gemeente overig subs overige subs entree en sponsor advert

sponsor NML en prov. FCP diversen deeln.bijdrg en overig

Projecten Open Monumentendag 200.000 95.000 0 75.000 12.500 0 29.713

Vernieuwing 100.000 45.000

Nationaal Monumenten Congres 35.000 20.000 9.000 41.583 16.000

Erfgoedfairs 30.000 22.829 5.000

Erfgoedstem 8.000 43.000 14.978

Geoormerkt werven 40.000

Algemene baten/onverdeeld 92

340.000 168.000 20.000 120.000 64.500 64.412 65.783

De baten van de initiatiefnemers zijn in principe vrij inzetbaar. Zij worden in de jaarrekening toebedeeld aan de project-

onderdelen conform vastgestelde begroting.

De baten van de hoofdsponsor zijn eveneens in principe vrij inzetbaar voor zover gericht direct of indirect op de Open

Monumentendag projecten danwel Vernieuwing. 

6.4.3 Projectsaldo 2017

Totaal Totaal project saldo

lasten baten 2017

Projecten Open Monumentendag 442.524 412.213 -30.311

Vernieuwing 78.812 145.000 66.188

Nationaal Monumenten Congres 102.873 121.583 18.710

Erfgoedfairs 70.324 57.829 -12.495

Erfgoedstem 66.949 65.978 -971

Geoormerkt werven 40.000 40.000 0

Algemene baten/onverdeeld 92 92

801.483 842.695 41.213

De projecten Open monumentendag (Landelijke Open Monumentendag/Open Monumenten Klassen dag en Open

Monumenten Specials sluiten per saldo af met een tekort.  Dit tekort wordt volledig veroorzaakt door het afboeken van de

in de jaarrekening 2016 opgenomen vordering op het Fonds Voor Cultuur Participatie met ene bedrag van € 72.500,.

Per brief van 8 december heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie aangegeven voornemens te zijn een ingediende

subsidieafrekening voor € 72.500,- lager vast te stellen. 

Het project Vernieuwing sluit met een ruim overschot. Dit wordt volledig veroorzaakt door het in boekjaar 2017 niet uitvoeren

van een aantal ingeplande activiteiten, waaronder vernieuwing website, ontwikkeling database en herinrichting van structuur

en organisatie. Deze activiteiten worden doorgeschoven naar 2018.

Het nationaal Monumenten Congres is wederom conform voorgaande jaren afgesloten met een positief resultaat.
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De Erfgoedfairs daarentegen zijn wederom conform voorgaande jaren afgesloten met ene negatief resultaat. In 2017

waren twee Erfgoedfairs gepland. Er is er een gehouden.  Het bestuur beraadt zich op welke wijze in 2018 het

organiseren van Erfgoedfairs voortgezet kan worden.

De uitgave van de Erfgoedstem in ingaande 2017 overgenomen van de Stichting Erfgoedlab. Zij draait min of meer neutraal.

6.5 Bezoldiging van bestuurders

De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Aan besuursleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.
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7.1 Resultaat bestemming

Het resultaat 2017 is als volgt verwerkt in de reserves.

2017 2016

Resultaat conform baten en lasten 41.213 -49.310

Continuiteitesreserve toevoeging -20.606 0

onttrekking 0 49.310

Bestemmingsreserve toevoeging -20.606 0

onttrekking 0 0

0 0

Voor specificatie: zie bij balansspecificaties post 5.8 en 5.9,

7.2 Controleverklaring

De controleverklaring van de externe accountant is opgenomen op de volgende pagina's
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Stichting Nederland Monumentenland 

T.a.v. het bestuur 

Daam Fockemalaan 22 

3818 KG  Amersfoort 

 

 

Datum  :  23 februari 2018 

 

Betreft : Controleverklaring 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur van Stichting Nederland Monumentenland  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Nederland Monumentenland te Amersfoort gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten 

van de aangelegenheden in de paragraaf ‘De basis voor ons oordeel met beperking’ een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederland Monumentenland per 31 

december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

verslaggevingsregels. 

  

De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2017;  

- de winst- en verliesrekening over 2017; en  

- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.   

 

De basis voor ons oordeel met beperking 

In de toelichting op de staat van baten en lasten is in paragraaf 6.4 een specificatie opgenomen van de 

baten en lasten verdeeld over de activiteiten. Deze verdeling is gebaseerd op een intern vastgestelde 

verdeelsleutel. Wij hebben deze verdeling onderzocht waaruit niet is gebleken dat de toegepaste 

verdeelsleutel onjuist is, echter een sluitende controle op juistheid van de verdeling is niet mogelijk 

vanwege de beperkte omvang van de organisatie.    
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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 Nederland Monumentenland 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 met beperking.  

 

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 

Op de jaarrekening 2016 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking 

opgenomen bedragen in de winst-en-verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals 

de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 

 

B. 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 verslaggevingsregels. 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 vennootschap 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. 

 

 

 



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 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 de 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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