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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945
T.a.v. het bestuur
Sophialaan 10
2514 JR 'S-GRAVENHAGE

Amersfoort, 9 april 2021

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.
De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
Wij vewijzen u naar de laatste pagina van dit rapport voor de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 te s-Gravenhage is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus
1945.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Blaauw Accountants

Was getekend,
J.S. Blaauw AA

-4-

2. BESTUURSVERSLAG

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

2.1. Bestuursverslag
Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede
Wereldoorlog. Op deze dag herdenken we ieder jaar bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de
Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. Dit bestuursverslag is een verkorte
versie van ons Jaarverslag 2020.
Dit verslag geeft de activiteiten weer die Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 –hierna te noemen de
Stichting - in het afgelopen jaar heeft ondernomen, te beginnen met de herdenking in het gebouw van de Tweede
Kamer op 14 augustus 2020. Daarna volgden op 15 augustus 2020 de Nationale Herdenking bij het Indisch
Monument en de activiteiten die dit jaar ondernomen zijn in het kader van ‘thuis herdenken’. Namens de Stichting
zijn er in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting op 10 erevelden in Indonesië, Thailand en Myanmar
kransen gelegd. Vanwege het besloten karakter van de diverse herdenkingen elders in het land, was het niet
mogelijk een afvaardiging van de Stichting aanwezig te laten zijn.
De Stichting werkt nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bij de Nationale Herdenking op 15 augustus
zijn ook vele andere organisaties betrokken. Een overzicht van deze partijen vindt u in ons Jaarverslag 2020.
Algemeen
De Stichting organiseert jaarlijks op 15 augustus de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag.
Dan staan wij met vele duizenden (bij het Indisch Monument, via TV of internet) stil bij de capitulatie van Japan en
het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken wij álle slachtoffers van
de oorlog tegen Japan.
Met de capitulatie kwam een einde aan een periode van drie en een half jaar waarin inwoners van NederlandsIndië gebukt gingen onder de wreedheden en willekeur van de Japanse overheerser. Twee dagen later riepen
Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Er volgde een periode van onzekerheid en
onvoorspelbaarheid. Velen waren hun leven niet zeker en vreesden voor lijf, huis en haard. Deze periode zal de
geschiedenis ingaan als de Bersiap en de koloniale oorlog. In de jaren die daarop volgden raakten
honderdduizenden ontheemd en moesten zij in Nederland (of elders) een geheel nieuw bestaan opbouwen.
De Nederlands-Indische gemeenschap in Nederland omvat inmiddels zo’n twee miljoen Nederlanders. 15 augustus
is een kantelpunt gebleken in de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en in het leven van vele Nederlandse
families in het bijzonder.
De groep mensen die het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt jaarlijks kleiner. De
oorlog werkt echter door, ook in nieuwe generaties. De belangstelling voor de Herdenking blijft onverminderd groot.
De tweede en derde generatie nemen in toenemende mate deel aan de Herdenking.
Elk jaar speelt op 15 augustus de Tweede Wereldoorlog en haar nasleep door vele hoofden, met een grote
diversiteit aan herinneringen, emoties en gevoeligheden. Het bestuur van de Stichting heeft de opdracht elk jaar
een waardige herdenking te organiseren waarin ruimte is voor die grote diversiteit en reikwijdte.
Oprichting & doelstelling
In Nederlands-Indië eindigde de oorlog niet op 5 mei 1945. Pas op 15 augustus 1945 capituleerde Japan na de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. In 1970 werd deze datum voor het eerst herdacht in Nederland.
In 1980 werd de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 opgericht om hiervan een jaarlijkse gebeurtenis te maken.
De Herdenking wordt vanaf 1988 georganiseerd bij het Indisch Monument in Den Haag.
In 1988 onthulde onze toenmalige Koningin Beatrix het Indisch Monument in Den Haag. De in marmer gebeitelde
boodschap ‘De Geest Overwint’ brengt inmiddels al drie decennia een ode aan de veerkracht van een volledige
oorlogsgeneratie.
Bestuur en bestuurssamenstelling
Gezamenlijk is het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor het organiseren van een waardige en troostrijke
herdenking voor de eerste generatie oorlogsslachtoffers, hun families, betrokkenen en allen die op welke wijze dan
ook geïnteresseerd zijn. Dat vraagt met name om inzicht in en empathie voor wat velen in Nederlands-Indië is
overkomen.
Het bestuur kwam in 2020 achttien maal bijeen. Een deel van deze bijeenkomsten gebeurde online. De fysieke
vergaderingen werden gehouden op de Sophiahof aan de Sophialaan in Den Haag waar ons secretariaat
gehuisvest is. Op 14 augustus vond een extra vergadering plaats in het Leonardo Hotel.
Vanwege de covid-19 maatregelen kwam de jaarlijkse bijeenkomst met afgevaardigden van de Aangesloten
Organisaties dit jaar te vervallen.
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Per 1 oktober 2020 werd Thom de Graaf de nieuwe voorzitter van de Stichting. Hij volgde Erry Stoové op die na vijf
jaar afscheid nam. De Stichting is Erry Stoové zeer erkentelijk voor zijn onvermoeibare inzet wat resulteerde in vijf
onvergetelijke en betekenisvolle jaren.
De overige bestuursleden waren in 2020 ongewijzigd ten opzichte van 2019: John Sijmonsbergen, vicevoorzitter
en communicatie, Nanette van Beukering, secretaris; Wiete Mesman, penningmeester; Frank Marcus, coördinator
Indisch Monument; Hélène Oppatja, programmering.
Commissie van Advies
De Commissie van Advies kwam vanwege de covid-19 maatregelen dit jaar niet fysiek bij elkaar om het bestuur te
adviseren op strategisch terrein. Op 4 september nam de Stichting - gelijktijdig met het afscheid van de voorzitter afscheid van haar leden van de Commissie van Advies. De Stichting is de leden van de Commissie van Advies
zeer dankbaar voor hun jarenlange gevraagde en ongevraagde adviezen en steun aan de Stichting.
De samenstelling van de Commissie van Advies was tot 4 september 2020: de heer H. Bergmann, de heer Dr. B.R.
Bot, mevrouw A.Ch. van Es, mevrouw J. ter Kulve, de heer P. Neeb, de heer R. Scheldwacht, de heer T.G. Tan.
Na het aftreden van de leden van de Commissie van Advies zijn er in 2020 geen nieuwe commissieleden
aangetreden.
Aangesloten organisaties en donateurs
De Stichting wordt gesteund door vele sympathiserende organisaties. In 2020 waren er 55 aangesloten
organisaties.
Eind december 2020 waren er 1.818 donateurs. Het bestuur streeft naar een toename van het aantal donateurs.
Dit is van belang omdat ook zij mede zorgdragen voor draagvlak en financiële middelen om een waardige
herdenking te kunnen blijven organiseren. In 2020 ontving de Stichting €25.130,00 aan donaties en giften.
Thema 2020: Geef kleur aan je verleden
Nu het een mensenleven geleden is en er steeds minder ooggetuigen zijn, lopen we het risico dat de oorlog wordt
als een oude zwart-wit familiefoto: een plaatje van lang geleden met onbekende gezichten die ons weinig zeggen.
Maar de achterliggende verhalen en ervaringen mogen niet worden vergeten. Wij moeten erover blijven vertellen,
de oude foto’s levend houden door ze in te kleuren. Met de herinneringen van ooggetuigen zelf, maar ook met de
ervaringen van hun kinderen en kleinkinderen, inmiddels 2 miljoen Nederlanders.
Een gemeenschap die zo divers is als het land waaruit zij is voortgekomen, in achtergrond en in oorlogservaringen.
Door letterlijk foto’s kleur te geven en de bijbehorende oorlogsverhalen te vertellen – van Indonesische Romusha’s,
van Molukse militairen, van Chinese Indonesiërs en Indo-Europeanen van zowel binnen en buiten de Japanse
kampen – geven we invulling aan het thema.
verslag 2020: 14 augustus 2020 | Tweede Kamer
In de jaarlijkse besloten herdenking in het gebouw van de Tweede Kamer bij de Indische plaquette werden op 14
augustus de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië herdacht. Het gezelschap bestond dit jaar
uit de Voorzitters van beide Kamers, de voorzitter en secretaris van de Stichting, een vertegenwoordiger van een
bij de Stichting Aangesloten Organisatie en een vertegenwoordiger van de Commissie van Advies van de Stichting.
In het Jaarverslag 2020 is een verslag van deze Herdenking opgenomen.
15 augustus 2020 I Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag (IM)
De Herdenking had dit jaar, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, een sober karakter. Naast de
kransleggers, artiesten en sprekers waren er slechts 75 donateurs. Er kon geen publiek aanwezig zijn. De
Herdenking werd dit jaar wederom gepresenteerd door Angelique Jansen. In het Jaarverslag 2020 is een verslag
van deze Herdenking opgenomen.
Samen koken, samen eten (middagprogramma)
Gewoonlijk is er na de ceremonie gelegenheid tot reflectie en verwerking tijdens het culturele middagprogramma.
Dit jaar ging dat anders. In plaats van een podiumprogramma deelden we verhalen en herinneringen met elkaar
tijdens een interactief kookprogramma vanuit het Wereldmuseum in Rotterdam, gepresenteerd door de bekende
kok Vanja van der Leeden. In het Jaarverslag 2020 is een verslag van dit middagprogramma opgenomen.
Thuis herdenken
Dit jaar was het helaas voor velen niet mogelijk de Herdenking fysiek bij te wonen. Zeer velen hebben dit jaar op
15 augustus thuis herdacht. Dit thuis herdenken werd door de Stichting ondersteund op de volgende wijze: begin
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augustus ontvingen al onze donateurs via de post het programmaboekje vergezeld van een melati. Niet-donateurs
hadden de mogelijkheid het programmaboekje te bestellen via onze webshop of het programmaboekje te
downloaden via onze website. Via onze webshop was het mogelijk zonnebloemen te bestellen welke op 15
augustus tijdens het defilé bij het monument neergelegd werden. De toegevoegde boodschappen werden op onze
website geplaatst en zijn hier terug te lezen. In het Jaarverslag 2020 is een verslag van deze “thuis herdenken”
opgenomen.
Overige herdenkingen
In 2020 werden namens de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, kransen gelegd op de zeven
erevelden van Ancol, Kembang Kuning, Kandi, Pandu, Leuwigajah, Kalibanteng en Menteng Pulo in Indonesië.
Tevens werd er een krans gelegd op het ereveld te Thanbyuzayat in Myanmar en bij Cross of Sacrifice Chungkai
en Cross of Sacrifice Kanchanaburi in Thailand.
In het Jaarverslag 2020 is een verslag van onze betrokkenheid bij de herdenking 4 mei en bij de herdenkingen
elders in het land opgenomen.
75 jaar 15 augustus
Dit jaar stonden we in de aanloop naar de Nationale Herdenking op 15 augustus elke week stil bij een ander
verhaal over de oorlog in Azië. We deden dat elke week met een ander citaat, feiten & cijfers en een historische
foto. Om te voorkomen dat de verhalen vervagen en vergeten worden. Daarom kleurden we de verhalen in met
persoonlijke verhalen en harde feiten.
De Campagne ‘van 5 tot 15’ startte met drie radiospotjes op Radio 1 van Ellen Deckwitz, Rocky Tuhuteru en
Wieteke van Dort. “Voor hen was de oorlog 75 jaar geleden op dit moment nog niet voorbij”. De radiospotjes zijn
terug te luisteren. Ook is in samenwerking met het Nationaal Comité enkele dagen vóór 15 augustus 2020 een
speciale redactionele bijlage over 75 jaar 15 augustus uitgebracht bij alle landelijke en grote regionale dagbladen.
Jubileumboek De Geest Overwint – 75 jaar 15 augustus
In het jubileumboek staat een selectie van voordrachten, gedichten en liederen die jaarlijks op de herdenkingen op
14 en 15 augustus zijn uitgesproken en gezongen. Het zijn de verhalen van hen die de oorlog in Indië uit eigen
ervaring hebben meegemaakt of die er als tweede en derde generatie door zijn geraakt. Het zijn verhalen die niet
mogen vervagen of worden vergeten. In dit boek geven we ook letterlijk het verleden kleur. We hebben een aantal
zwart-wit foto’s tot leven willen brengen door ze in te kleuren. Daarmee willen we de werkelijkheid geen geweld
aandoen, maar juist benadrukken. De realiteit wás niet kleurloos, maar net zo bont als onze huidige tijd.
Samenwerking: Nationaal Comité 4 en 5 mei; Defensie; overige partijen
In de verslagperiode werd er naar tevredenheid samengewerkt met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de
Nationale Herdenking op 15 augustus meerjarig logistiek en organisatorisch ondersteunt.
De steun van het Ministerie van Defensie is van groot belang voor de jaarlijkse Nationale Herdenking. Dit jaar
leverden de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz, Defensie Interservice Koperensemble, personeel van de
stafcompagnie van de Luchtmobiele Brigade en de Nationale Reserve een bijdrage.
Naast de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers werd de Herdenking mede mogelijk gemaakt door het Amare
Vocaal Ensemble, docenten en leerlingen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en het Zeekadetkorps Vlaardingen.
Financieel
Uit het verslag hierboven moge blijken dat we ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 terugkijken op een
geslaagde herdenking 2020. Of en in hoeverre wij komend jaar op 15 augustus 2021 weer een “normale” Nationale
Herdenking met veel bezoekers mogen organiseren is op dit moment niet te voorspellen. In onze plannen voor de
herdenking op 15 augustus 2021 hebben we rekening gehouden met de mogelijkheid van afschalen of opschalen.
Onze Begroting 2021 ziet er als volgt uit:
Begroting voor het boekjaar 2021
Baten
€ 349.804
Activiteitenlasten
€ 295.350
Saldo
Overige opbrengsten
Bruto exploitatieresultaat
Beheerslasten
Resultaat

€ 54.454
€ 54.454
€ 54.454
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Omvang en functie van het besteedbaar vermogen: het batig of nadelig saldo van de instellingssubsidie vws 2021
zal worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve. De niet-bestede middelen van de projectsubsidies vws
Collectieve Erkenning en Virtueel Indisch Monument worden door vws teruggevorderd.
Toelichting verschillen tussen begroting en realisatie 2020
Voordat hieronder meer specifiek wordt ingegaan op de verschillen van de onderscheiden posten past vooraf de
algemene opmerking dat de realisatie van het jaar 2020 als gevolg van Covid-19 aanzienlijk afwijkt van de
begroting 2020. De begroting 2020 is in het najaar van 2019 opgesteld en heeft geleid tot de subsidieverlening
door vws in december 2019 en januari 2020, toen nog geen sprake was van een pandemie. Dat werd anders vanaf
maart 2020.
Vanaf het voorjaar 2020 is intensief overlegd met vws over de gevolgen van Covid-19 voor onze herdenking op 15
augustus 2020. Daarbij zijn talloze scenario’s verkend in termen van wensen en mogelijkheden.
Met onze brief van 5 augustus 2020 aan vws als uitvloeisel van het vele overleg is beschreven hoe onze
herdenking op hoofdlijnen zal worden georganiseerd vanwege het moeten voldoen aan de rivm richtlijnen. In die
brief is genoteerd dat ons bestuur “na raadpleging van de ministeries van vws en algemene zaken heeft besloten
dat de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 dit jaar 2020 slechts beperkt toegankelijk zal zijn voor publiek”.
Deze aanpak van “thuis herdenken” is hiervoor in dit bestuursverslag toegelicht.
Voor deze financiële paragraaf is van belang dat de ingreep in de opzet en aanpak van onze herdenking
vanzelfsprekend aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor de kosten van de herdenking. Daarbij was onze inzet dat
de gewijzigde herdenking binnen de totale begroting 2020 zou worden gerealiseerd. Daarom is de gedragslijn
gevolgd dat eerst de “reguliere” budgetten zijn aangesproken, namelijk de instellingssubsidie 2020 van vws ad €
161.474 en de projectsubsidie Collectieve Erkenning 2020 ad € 117.600 van vws. Daarna is het bedrag ad €
60.000 aangesproken, dat aanvullend door vws beschikbaar is gesteld vanwege het lustrumjaar 2020 met de
aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. Per saldo zijn we met deze aanpak zoals beoogd binnen de
budgetten gebleven, met een aanzienlijke verschuiving van het budget voor het Middagprogramma naar het
budget voor de herdenking bij het Indisch Monument.
Voorts is in juli 2020 een aanvullend subsidie van het V-fonds ad € 10.000 ontvangen dat is besteed aan het online
digitale “kookprogramma nasi bungkus” dat is gepresenteerd vanuit het Wereldmuseum Rotterdam. Mede door
deze bijdrage van het V-fonds was het kookprogramma een geslaagd onderdeel van onze herdenking dat
enthousiast is ontvangen door ons thuispubliek.
Met inachtneming van bovenstaande wordt over de verschillende onderdelen het volgende opgemerkt:
De gerealiseerde kosten van de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument (IM) zijn met € 118.406 aanzienlijk
hoger dan de begroting ad € 84.900. De kosten zijn op verschillende onderdelen bovendien nauwelijks
vergelijkbaar met de begroting: enerzijds is er sprake van lagere kosten, want minder toiletten en minder stoelen
vanwege minder bezoekers. Anderzijds er zijn meer voorbereidingskosten gemaakt vanwege de hogere eisen aan
de veiligheid en het afschermen van het veld. Die verscherpte eisen waren mede het gevolg van de bekladding van
het Indisch Monument in de nacht van 13 op 14 augustus 2020.
Er zijn voorts hogere kosten gemaakt voor de post artiesten en sprekers vanwege het laten maken en tijdens de
herdenking tonen van videofilmpjes van spreker Loudon en de kransleggers. Deze hogere kosten zijn ten laste
gebracht van eerdergenoemd aanvullend “lustrumbudget”. De filmpjes zijn, zo bleek ons later, zeer gewaardeerd
en hebben bijgedragen aan het succes van deze “Thuis Herdenking”.
Grootste uitschieter zijn de hogere kosten op de post drukwerk, porti en publiciteit ad € 52.047, omdat in
samenwerking met het Nationaal Comité 4&5mei (NC) een redactionele bijlage van DPG Media in de landelijke en
regionale dagbladen is uitgebracht aan de vooravond van onze herdenking op 15 augustus 2020. In deze bijlage is
aandacht besteed aan de betekenis van “75 jaar na de beëindiging van De Tweede Wereldoorlog in Azië voor het
voormalig Nederlands-Indië”. Tevens is in deze bijlage het programma van onze Nationale Herdenking
gepresenteerd. Ons deel van de kosten van deze bijlage bedroeg € 40.000; het merendeel is betaald door
NC4&5mei.
Onder genoemde post vallen ook de hogere kosten voor drukwerk en porti, omdat aan onze donateurs het
programmaboekje per post is toegestuurd dat ze anders op hun stoel op het veld zouden aantreffen. De genoemde
DPG Media bijlage en de toezending van de programmaboekjes hebben zeer bijgedragen aan de belangstelling
voor de andere opzet van onze Herdenking.
De gerealiseerde lagere kosten Middagprogramma ad € 28.059 ten opzichte van de begroting ad € 59.700 zijn het
gevolg van het moeten schrappen van het Middagprogramma in Leonardo, waar we 1200 bezoekers hadden
verwacht. In plaats daarvan is het online kookprogramma nasi bungkus opgezet dat vanuit het Wereldmuseum in
Rotterdam na afloop van de herdenking op het veld werd gepresenteerd. Deze kosten zijn verantwoord op de post
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artiesten en sprekers ad € 21.400. Zowel in de kosten als in de begroting van het Middagprogramma is het
subsidie van het V-fonds ad € 10.000 verdisconteerd.
Na de herdenking op het veld heeft een bescheiden nazit plaatsgevonden in Leonardo waar de Koning en de
Staatssecretaris van vws onder het genot van “nasi bungkus” van gedachten konden wisselen met de kransleggers
en de spreker. Deze kosten zijn verantwoord op de post Ontvangst Indisch Monument.
De gerealiseerde kosten Collectieve Erkenning (CE) zijn wat betreft ons jaarlijkse programma CE nagenoeg op
begrotingsniveau uitgekomen: € 116.179 bij een begroting van € 117.600. Het nieuwe project Virtueel Indisch
Monument, eveneens onderdeel van de Collectieve Erkenning, waaraan hiervoor in het bestuursverslag aandacht
is besteed, is uitgekomen op het beschikbare bedrag ad € 162.124.
Het budget CE heeft op activiteitenniveau ook “last” gehad van Covid-19 omdat de voorgenomen fysieke
bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. In december 2020 heeft in plaats daarvan een webinar
Krachtenbundeling plaatsgevonden. De verschuiving van fysieke naar digitale communicatie heeft ook geleid tot de
inzet van andere adviseurs dan was voorgenomen bij de post Communicatie & PR alsmede tot andere, vooral
digitale activiteiten. Dat geldt ook voor de post Mediacontent. Bij deze post is vanwege het Thuis Herdenken met
een bedrag van € 11.000 meer budget besteed aan de STER-spotjes dan was voorzien (€ 7.500).
Bij de post Research en Redactie is het onderdeel Kinderprogramma’s geschrapt omdat er geen kinderherdenking
als onderdeel van de herdenking op het veld kon zijn, zoals wel was voorgenomen in dit jubileumjaar 75 Jaar
Herdenking. In de plaats daarvan is in ons nieuwe jubileumboek dat na afloop van de Herdenking is verschenen
uitgebreid aandacht besteed aan een terugblik op de ervaringen van leerlingen van het VCL die de afgelopen jaren
hebben gesproken op onze herdenkingen.
De gerealiseerde Algemene Kosten (AK) zijn met € 53.776 iets hoger dan de begroting ad € 50.274. Ook deze
hogere kosten hangen samen met de gewijzigde programmering van een herdenking op het veld en in Leonardo
naar een tv-uitzending met Thuis Herdenken. Met name de kosten op de posten kantoor en website en publiciteit
zijn aanzienlijk hoger dan de begrotingen vanwege het accent dat is komen te liggen op digitale communicatie met
onze donateurs en andere belangstellenden.
De gerealiseerde bestuurskosten ad € 5.054 zijn lager uitgekomen dan de begroting ad € 7.500 omdat de meeste
bestuursvergaderingen in 2020 vanwege Covid-19 online hebben plaatsgevonden, waardoor veel minder reis- en
vergaderkosten zijn gemaakt.
Vanwege de aanwezigheid van de Koning in het lustrumjaar 2020 heeft vws een aanvullend subsidie van € 60.000
beschikbaar gesteld. Als gevolg van de beperking van het aantal aanwezigen bij de herdenking op het veld en het
schrappen van het Middagprogramma in Leonardo is “slechts” € 41.853 van dit aanvullend budget tot besteding
gekomen, zoals hierboven is toegelicht.
Met betrekking tot de baten is vermeldenswaard dat we in 2020 meer donateurs en hogere bijdragen per donateur
konden noteren. Wellicht speelt daarbij een rol dat de 75 aanwezigen bij de herdenking op het veld alle
geselecteerd zijn uit ons donateursbestand.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met ernstige
gevolgen voor de volksgezondheid. Het ontbreken van een vaccin voor dit virus in combinatie met de snelle
verspreiding ervan heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het 'maximaal controleren' van het
virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de omvang van financiële gevolgen voor de stichting
in het bijzonder zijn op dit moment niet in te schatten.
’s Gravenhage, 9 april 2021
Het bestuur:
De heer T.C. de Graaf

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F. J. Marcus

Mevrouw H.I.P Oppatja-Batelaan
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3. JAARREKENING

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

3.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[1]

30.000

[2]

Totaal activazijde

30.000

-

70.322

76.199

100.322

76.199

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 april 2021

's-Gravenhage, ………………............…… 2021
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De heer T.C. de Graaf

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F.J. Marcus

Mevrouw H.I.P. Oppatja - Batelaan
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3.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Reserve onverdeeld resultaat

[3]
[4]

76.199
-203

31 december 2019
€
€

90.253
-14.054
75.996

Kortlopende schulden
Overige schulden

[5]

24.326

Totaal passivazijde

76.199

24.326

-

100.322

76.199

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 april 2021

's-Gravenhage, ………………............…… 2021
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De heer T.C. de Graaf

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F.J. Marcus

Mevrouw H.I.P. Oppatja - Batelaan
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

Begroting
2020
€

2019
€

(Subsidie)baten herdenking
Baten

[6]

520.194
520.194

534.597
534.597

307.662
307.662

Indisch monument
Middagprogramma herdenking
Collectieve Erkenning (CE)
Lustrumjaar Koning
Activiteitenlasten

[7]
[8]
[9]
[10]

118.406
28.059
278.303
41.853
466.621

84.900
59.700
279.723
60.000
484.323

85.885
52.634
120.449
258.968

53.573

50.274

48.694

53.776
53.776

50.274
50.274

62.748
62.748

Exploitatieresultaat
Resultaat

-203
-203

-

-14.054
-14.054

Resultaat

-203

-

-14.054

-203
-203

-

-14.054
-14.054

Bruto exploitatieresultaat
Algemene kosten
Beheerslasten

[11]

Bestemming resultaat:
Reserve onverdeeld resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 april 2021

's-Gravenhage, ………………............…… 2021
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De heer T.C. de Graaf

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F.J. Marcus

Mevrouw H.I.P. Oppatja - Batelaan
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, statutair gevestigd te s-Gravenhage,
bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van een waardige herdenking op de vijftiende augustus van elk jaar, zijnde de dag
waarop in negentienhonderdvijfenveertig in Zuidoost Azië, ook voor het Koninkrijk der Nederlanden,
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog;
- het in verband met het onder het vorige punt gestelde bekendheid te geven aan de geschiedenis van
het Indisch verleden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Sophialaan 10 te 's-Gravenhage.
Continuïteit
In 2020 is de Corona-pandemie begonnen met een grote impact in de gehele wereld. Op basis van de
ontwikkelingen in 2020 en hebben wij de eventuele risico’s beoordeeld. Hieruit concluderen wij dat het
totaal aan risico’s voor ons niet heel veel toeneemt, maar zijn we ons wel bewust van de nog grotere
noodzaak tot het voortdurend monitoren van de risico’s. Het dagelijks bestuur schat op basis van de
uitgevoerde analyse dat het doorvoeren van een duurzame waardevermindering op de activa van de
gemeenschappelijke regeling niet van toepassing is. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op een continuïteitsveronderstelling. Hoewel de
toekomstige financiële impact van de uitbraak van COVID-19 ten tijde van het opmaken van deze
jaarrekening niet duidelijk is, is het dagelijks bestuur van mening dat op basis van de thans
beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en de huidige liquiditeitspositie de bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet materieel wordt
beïnvloed.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, statutair gevestigd te s-Gravenhage is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41151785.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€
Overlopende activa [1]
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen [2]
ING Zakelijke rekening
ING Vermogen Spaarrekening
SNS Zakelijke keuzedeposito
Kas
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31-12-2019
€

30.000

-

7.053
62.201
1.068
70.322

12.956
35.948
26.227
1.068
76.199

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
31-12-2020
€
Bestemmingsreserves [3]
Bestemmingsreserve

76.199

2020
€
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
Stand per 31 december

90.253
-14.054
76.199

31-12-2019
€
90.253

2019
€
79.023
11.230
90.253

Alle ontvangen donaties, giften, legaten e.d. worden aan het einde van het
boekjaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve overeenkomstig
de besluitvorming van het bestuur. Deze bestemmingsreserve dient ter
dekking van projecten die door de subsidieverstrekkers niet worden
gesubsidieerd. De beslissing welke kosten ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht wordt genomen door het bestuur.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Reserve onverdeeld resultaat [4]
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar aan bestemmingsreserves
Stand per 31 december
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-14.054
-203
14.054
-203

61.230
-14.054
-61.230
-14.054

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

3.4 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€
Overige schulden [5]
Terug te betalen projectsubsidie VWS (Lustrum)
Terug te betalen projectsubsidie VWS (CE)
Nog te betalen bedragen Virtueel Indisch Monument (VIM)

31-12-2019
€

18.147
1.421
4.758
24.326

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van kantoorruimte te 's-Gravenhage. De
huurverplichting bedraagt circa € 13.000,-- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 juli 2022, waarna
deze behoudends beëindiging kan worden voortgezet voor twee aansluitende perioden van 5 jaar, derhalve
tot en met 31 juli 2027 respectievelijk 31 juli 2032.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
(Subsidie)baten herdenking [6]
Instellingssubsidie VWS
Projectsubsidie VWS (CE)
Projectsubsidie VWS (Lustrum)
Projectsubsidie VWS (VIM)
Subsidie V-fonds
Giften, donaties en bijdragen aangesloten organisatie's

Begroting
2020
€

2019
€

161.754
116.179
41.853
162.124
10.000
28.284
520.194

161.474
117.600
60.000
162.123
10.000
23.400
534.597

164.074
115.000
28.588
307.662

8.201
10.569
4.328
2.099
2.218
1.065
652
2.694
32.893
1.640
52.047
118.406

7.500
8.900
8.800
5.000
3.000
1.200
600
4.800
40.300
2.200
2.600
84.900

8.136
8.862
8.790
4.624
3.021
1.065
577
4.765
40.529
1.886
3.630
85.885

3.158
21.401
2.500
1.000
28.059

32.500
2.700
5.000
2.000
14.000
2.500
1.000
59.700

27.517
6.901
9.501
1.812
3.555
3.100
248
52.634

De instellingssubsidie wordt jaarlijks opnieuw toegekend waardoor
deze een structureel karakter heeftt gekregen. De projectsubsidies
en subsidie V-fonds hebben een éénmalig karakter.

Indisch monument [7]
Ontvangst
Voorbereidingskosten
Toiletvoorzieningen
Huur stoelen
Pendelbussen
Electra en vlam
Kransen
Artiesten en sprekers
Televisie(schermen)
Vrijwilligers en crew
Drukwerk en porti

Middagprogramma herdenking [8]
Zaalhuur
Aankleding zalen
Expositiekosten
Genodigden
Artiesten en sprekers
Vrijwilligers en crew
Drukwerk en porti
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
Collectieve Erkenning (CE) [9]
Communicatie en PR
Mediacontent
Krachten bundelen en Gemeentes
Research en (internationale) redactie
Scholen en educatie
Accountantskosten
Virtueel Indisch Monument (VIM)

Lustrumjaar Koning [10]
Meer toiletvoorziening
Meer inrichtingskosten
Meer huur stoelen
Meer traffic control
Kranslegging
Artiesten en sprekers
Betere tv schermen/geluid
Meer vrijwilligers en crew
Meer drukwerk en porti
Meer beveiliging RBO
Flight over B25
Kinderherdenking
Beveiliging middagprogramma
Bijdrage lustrumboek
Meer secretariaat

Algemene kosten [11]
Huur Sophiahof
Verzekering en administratie
Accountantskosten
Bestuurskosten
Algemene vergadering
Secretariaat
Kantoor, website, drukwerk en overige
Publiciteit en representatie
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Begroting
2020
€

2019
€

50.441
28.465
15.220
10.505
9.842
1.706
116.179
162.124
278.303

50.000
30.000
15.000
10.000
10.000
2.600
117.600
162.123
279.723

49.753
30.549
17.902
11.932
10.313
120.449
120.449

5.428
1.000
9.275
9.137
2.200
2.000
1.000
6.150
5.663
41.853

3.500
3.950
700
1.900
600
1.200
2.000
1.500
6.500
1.500
25.000
6.150
5.500
60.000

-

12.790
3.551
1.706
5.054
1.425
9.828
11.258
8.164
53.776

13.000
4.600
2.600
7.500
1.800
9.774
9.900
1.100
50.274

12.368
2.833
3.751
6.606
1.619
9.871
21.932
3.768
62.748

4. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

4. Overige gegevens
4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina van dit rapport
opgenomen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 te
‘s-Gravenhage gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 op 31 december 2020 en van het resultaat
over de periode 2020 in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere
informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens.
Astrium Accountants B.V.
Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer
www.astrium.nl

Tel: (079) 36 23 613
Fax: (079) 36 15 777
info@astrium.nl

IBAN NL61RABO0156363151
BTW nr. NL821493796B01
KVK: 01166534

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven 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 De Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1
Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming 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 onderneming 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 controleinformatie 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 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 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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