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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van

Stichting WOMEN Inc.

Hoogte Kadijk 143, F19

1018 BH Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

20.107A 33365/PNO/MHU 9 juni 2020

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

ACCOUNTANTSVERSLAG

1 ALGEMEEN

1.1 Stichtingsgegevens

De doelstelling van Stichting WOMEN Inc. is voornamelijk het bevorderen van de democratische

rechtsorde door het inhoudelijke debat over het belang van inclusieve samenleving in het belang

van vrouwen en meisjes en de functie daarvan in de samenleving op een gefundeerde,

genuanceerde en begrijpelijke wijze te voeren en te streven naar meer gelijkwaardigheid en

gendergelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland. Dit willen ze bereiken door middel

van het onwikkelen van programma's, projecten, campagnes en offline/online middelen gericht

op het realiseren van een verandering op deze thema's. 

1.2 Bestuur en directie

Met ingang van 22 mei 2019 functioneert een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan.

Deze bestaat uit: J.E.M. Brinkman, S. Dol en M.S. Kembel.

Het bestuur wordt gevormd door Mw. I.J. Vaessen, directeur-bestuurder.

1.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 6 oktober 2004 is opgericht Stichting WOMEN Inc.

1.4 Statutenwijziging

Op 21 mei 2019 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Hierbij is een raad van toezicht

ingesteld en is Mw. I.J. Vaessen tot directeur-bestuurder benoemd.

1.5 ANBI-status

Stichting WOMEN Inc. heeft sinds 2008 een ANBI-status. Na overleg met de belastingdienst is

deze erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling ook onder de herziene regelgeving

gehandhaafd.



 

 
2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt  € 51.433 tegenover  € 19.822 over 2018. De resultaten over

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Verschil

realisatie-

begroting

2019

€

Baten

Baten van particulieren & bedrijven 115.185 179.400 40.543 -64.215

Baten van vermogensfondsen 467.106 367.100 363.156 100.006

Baten van loterij organisaties 564.586 500.000 435.414 64.586

Baten van subsidies van overheden 2.225.790 2.094.718 1.618.481 131.072

Baten als tegenprestatie voor de levering

van producten en/of diensten 278.172 160.850 502.215 117.322

Som der baten 3.650.839 3.302.068 2.959.809 348.771

Lasten

Besteed aan de doelstellingen(per

hoofdgroep)

Met baten van subsidies van overheden 2.225.790 2.094.718 1.618.482 131.072

Met baten van Nationale Postcode Loterij 564.586 500.000 435.414 64.586

Met baten van vermogensfondsen 468.447 367.100 359.888 101.347

Met baten van partnerships 234.350 220.213 470.636 14.137

3.493.173 3.182.031 2.884.420 311.142

Wervingskosten

Kosten Funding Mothers programma 52.028 62.480 16.594 -10.452

Communicatiekosten & onderhoud

website 29.046 30.000 27.032 -954

Representatiekosten 5.568 5.000 5.780 568

Ontwikkeling website 6.161 6.160 6.161 1

92.803 103.640 55.567 -10.837

Kosten van beheer en administratie 12.871 16.000 - -3.129

Financiële baten en lasten 559 - - 559

Resultaat 51.433 397 19.822 51.036



 

 
Het positieve resultaat over 2019 is het eindproduct van de succesvolle fondsenwerving en

strategische koers die in 2017/2018 is ingezet. Zo hebben de projecten en de twee strategische

Allianties met Ministerie OCW een groot deel van de overheadkosten kunnen dekken. 

Onder baten van particulieren & bedrijven vallen de inkomsten van het donateursprogramma

Funding Mothers en zijn er ook corporate partners aangetrokken. Ten opzichte van 2018 is er

sprake van een groei aan inkomsten van circa € 73.000. Lager dan begroot, door

arbeidsintensiviteit, daarom zijn aan de kostenkant in 2019 ook extern meer wervingskosten

gemaakt dan in 2018. Vanaf 2018 is actief ingezet op het meerjarig verbinden van Funding

Mothers met een periodieke schenking voor minimaal 5 jaar voor meer continuïteit. Ook de

corporate partners hebben zich nu voor in ieder geval 2 jaar gecommitteerd. Voor meer

informatie zie de toelichting onder 'niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. 

Onder de baten van vermogensfondsen vallen onze samenwerkingen met fondsen als Bernard

van Leer Foundation, Instituut Gak en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en

Economie. Na een eerste opstart van het nieuwe project De route naar inclusief werkgeverschap

in november 2018 hebben we in 2019 met steun van de Goldschmeding Foundation dit project

kunnen voortzetten en ontvingen we van hen tevens een bijdrage voor het nieuwe project Lab

Toekomstige Generaties. 

De baten van loterij organisatie zijn € 64.586 hoger dan begroot, doordat dit deel was

doorgeschoven vanuit 2018, bestemd voor de verdere professionalisering en

strategieontwikkeling van WOMEN Inc met onder andere een Theory of Change,

statutenwijziging en de transitie van een Bestuur naar een Raad van Toezicht model. Een traject

dat in 2020 zal worden voortgezet met reorganisatie van het team olv externe

organisatieadviseur, opstellen groeivisie op de interne organisatie, professionalisering interne

processen en de aanvraagprocedure CBF Keurmerk.

Voor een verdere toelichting op deze kosten en baten verwijzen we naar het jaarverslag met een

uiteenzetting van de strategische keuzes die in 2019 genomen zijn.

Stichting WOMEN Inc. - 4 -



 

 
3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Beschikbaar op lange termijn:

Reserves en Fondsen 837.282 785.849

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Immateriële vaste activa 6.161 12.321

Materiële vaste activa 5.209 -

Financiële vaste activa 3.575 3.575

14.945 15.896

Werkkapitaal 822.337 769.953

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 468.899 649.860

Liquide middelen 1.489.126 1.338.582

1.958.025 1.988.442

Af: kortlopende schulden 1.135.688 1.218.489

Werkkapitaal 822.337 769.953

4 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de

balans met tellingen van € 1.972.970 en de staat van baten en lasten sluitende met een

resultaat van € 51.433, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 30

van dit rapport.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

NAHV Accountants B.V.

Was getekend

P.F. van Noort 

Accountant-Administratieconsulent 



 

 
BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het bestuursverslag zal opgenomen worden in het jaarverslag 2019 van de stichting. Deze zal

na verschijning, te weten voor 1 juli 2020, gepubliceerd worden op de website van WOMEN Inc.

Zie: www.womeninc.nl.

Stichting WOMEN Inc.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019



 

 
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na resultaatverdeling)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1) 6.161 12.321

Materiële vaste activa 5.209 -

Financiële vaste activa  (2) 3.575 3.575

14.945 15.896

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 468.899 649.860

Liquide middelen  (4) 1.489.126 1.338.582

1.958.025 1.988.442

1.972.970 2.004.338

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Continuïteitsreserve 501.617 450.184

Overige reserves 335.665 335.665

837.282 785.849

Kortlopende schulden  (6) 1.135.688 1.218.489

1.972.970 2.004.338

Stichting WOMEN Inc.
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Baten

Baten van particulieren & bedrijven  (7) 115.185 179.400 40.543

Baten van vermogensfondsen  (8) 467.106 367.100 363.156

Baten van loterij organisaties  (9) 564.586 500.000 435.414

Baten van subsidies van overheden  (10) 2.225.790 2.094.718 1.618.481

Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten  (11) 278.172 160.850 502.215

Som der baten 3.650.839 3.302.068 2.959.809

Lasten

Besteed aan de doelstellingen (per hoofdgroep,

conform RJ650)

Met baten van subsidies van overheden  (12) 2.225.790 2.094.718 1.618.482

Met baten van Nationale Postcode Loterij  (13) 564.586 500.000 435.414

Met baten van vermogensfondsen  (14) 468.447 367.100 359.888

Met baten van partnerships  (15) 234.350 220.213 470.636

3.493.173 3.182.031 2.884.420

Wervingskosten

Kosten Funding Mothers programma  (16) 52.028 62.480 16.594

Communicatiekosten & onderhoud website  (17) 29.046 30.000 27.032

Representatiekosten  (18) 5.568 5.000 5.780

Ontwikkeling website  (19) 6.161 6.160 6.161

92.803 103.640 55.567

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen 2.604 4.000 -

Overige bedrijfslasten  (21) 10.267 12.000 -

12.871 16.000 -

Financiële baten en lasten  (22) -559 - -

Resultaat 51.433 397 19.822

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 51.433 - 19.822

51.433 - 19.822

Stichting WOMEN Inc.
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele

activiteiten

Resultaat voor rentebaten 51.992 19.822

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 2.604 -

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 180.961 -126.833

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende

schulden) -82.801 507.528

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 152.756 400.517

Betaalde interest -559 -

Kasstroom uit operationele activiteiten 152.197 400.517

Kasstroom uit

investeringsactiviteiten

Immateriële vaste activa 6.160 6.161

Investeringen in immateriële vaste activa - -4.773

Investeringen in materiële vaste activa -7.813 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.653 1.388

Kasstroom uit

financieringsactiviteiten

Mutatie overige reserves - -309.970

Mutatie continuïteitsresereve - 309.970

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

150.544 401.905

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 1.338.582 936.677

Mutatie liquide middelen 150.544 401.905

Geldmiddelen per 31 december 1.489.126 1.338.582

Stichting WOMEN Inc.
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting WOMEN Inc. (geregistreerd onder KvK-nummer 34214042), statutair gevestigd te

Amsterdam, is gericht op het bevorderen van inhoudelijke debat over een inclusieve

samenleving in het belang van vrouwen en meisjes en te streven naar meer gelijkwaardigheid

en gender gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland. Om een verandering te realiseren

op thema's als Geld, Gezondheid en Beelvorming ontwikkelt de stichting programma's,

projecten, campagnes en offline/ online middelen gericht op individueel en systemisch niveau. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving

650 'Fondsenwervende Organisaties'.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

nodig dat het bestuur van Stichting WOMEN Inc. zich over verschillende zaken een oordeel

vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 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 betreffende

jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het

geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het

actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere

waardevermindering, wordt verwezen naar paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen van

vaste activa'.

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte

economische levensduur van 3 jaar.

Stichting WOMEN Inc.
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Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs

zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk

aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar,

gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende

baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun

oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De kosten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en worden toegerekend aan het

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Stichting WOMEN Inc.
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De bestedingen worden bijgehouden in een projectadministratie waarbij de

toerekeningsgrondslagen en - methodiek consistent zijn.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment

van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige

gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen

onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende

effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit

operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet

in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Stichting WOMEN Inc.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Immateriële vaste activa

Software 6.161 12.321

Websites

€

Software

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019

Verkrijgingsprijs 44.584 18.483 63.067

Cumulatieve afschrijvingen en overige

waardeverminderingen -44.584 -6.161 -50.745

- 12.322 12.322

Mutaties 

Afschrijvingen - -6.161 -6.161

Boekwaarde per 31 december 2019

Verkrijgingsprijs 44.584 18.483 63.067

Cumulatieve afschrijvingen en overige

waardeverminderingen -44.584 -12.322 -56.906

- 6.161 6.161

De bouw van de websites is in de eerste helft van 2015 gerealiseerd. De websites en software

worden ingaande datum definitieve ingebruikname afgeschreven in 3 jaar. De software is begin

2018 in gebruik genomen.

Stichting WOMEN Inc.
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2019

€

2018

€

Inventaris

Aanschaffingswaarde 20.756 20.756

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -20.756 -20.756

Boekwaarde per 1 januari - -

Mutaties 

Investeringen 7.813 -

Afschrijvingen -2.604 -

5.209 -

Aanschaffingswaarde 28.569 20.756

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -23.360 -20.756

Boekwaarde per 31 december 5.209 -

De inventaris wordt afgeschreven met 33% per jaar.

2. Financiële vaste activa

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Waarborgsom huur 3.350 3.350

Waarborgsom Greenwheels 225 225

3.575 3.575

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren 101.690 97.452

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen - 1.217

Overige vorderingen 323.783 496.849

Overlopende activa 43.426 54.342

468.899 649.860

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 1.217

Stichting WOMEN Inc.
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bijdrage opvolgend boekjaar aan partners

betreffende Alliantie Samen Werkt Het en Alliantie

Gezondheidszorg op maat 111.282 100.602

Nog te ontvangen bijdrage Bernard van Leer Foundation inzake

2016-2018 - 120.010

Nog te ontvangen subsidie OCW WerkZorgBerekenaar - 76.403

Nog te ontvangen bijdrage ZonMW / PAZ 38.599 81.216

Nog te ontvangen bijdrage OCW / PAL 76.138 -

Nog te ontvangen bijdrage Goldschmeding Foundation / PIW - 25.921

Nog te ontvangen bijdrage Instituut Gak / PVW 33.717 42.831

Nog te ontvangen bijdrage Novartis Coalitie Migraine - 20.928

Nog te ontvangen subsidie Coalitie Beeldvorming - 19.504

Nog te ontvangen donaties 1.000 9.434

Nog te ontvangen bijdrage BZK 60.540 -

Nog te ontvangen bijdrage Lareb / CZ 2.507 -

323.783 496.849

Overlopende activa

Voorschotten personeel 50 -

Vooruitbetaalde bedragen opvolgend boekjaar 38.401 24.664

Nog te ontvangen bedragen 4.975 8.179

Bedrijfspensioenfonds - 611

Vooruitbetaalde kosten Bernard van Leer - 20.888

43.426 54.342

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. ondernemingsrekening 54.89.11.037 128.535 22.923

ABN AMRO Bank N.V. Zakelijk flexibel sparen 57.18.01.455 759.762 714.762

ABN AMRO Bank N.V. Zakelijk flexibel sparen 58.69.42.246 600.674 600.674

Kas 155 223

1.489.126 1.338.582

Aanhouding activa

De immateriële vaste activa bestaat uit de website en software die gebruikt worden voor de

algemene doelstelling. De materiële vaste activa bestaat uit computers die gebruikt worden voor

de bedrijfsvoering.

De vorderingen benodigd voor de bedrijfsvoering bestaan uit waarborgsommen en rente.

De vorderingen benodigd voor de doelstelling bestaan uit nog te ontvangen subsidies/bijdragen.

Van de liquide middelen zijn de betaalrekeningen volledig aangemerkt als benodigd voor de

bedrijfsvoering en de deposito voor de helft voor bedrijfsuitvoering en de andere helft als

benodigd voor de doelstelling.

Stichting WOMEN Inc.
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 PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

5. Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve 501.617 450.184

Overige reserves 335.665 335.665

837.282 785.849

2019

€

2018

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 450.184 120.392

Overdracht vanuit overige reserves - 309.970

Resultaatbestemming 51.433 19.822

Stand per 31 december 501.617 450.184

Een continuïteitsreserve kan worden gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te

stellen dat de fondsenwervende organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan

voldoen. Voor de continuïteitsreserve geldt echter een maximum, gesteld door de Richtlijn

Financieel Beheer Goede Doelen. Zij stellen dat de reserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse

kosten (personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten,

communicatiekosten en afschrijvingen worden volledig meegenomen) van de organisatie mag

bedragen. Met de huidige omvang van de continuïteitsreserve blijft de Stichting binnen deze

norm.

Overige reserves

Stand per 1 januari 335.665 645.635

Mutatie naar continuïteitsreserve - -309.970

Stand per 31 december 335.665 335.665

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

6. Kortlopende schulden

Crediteuren 188.011 111.287

Omzetbelasting 14.740 -

Loonheffing 42.367 34.029

Pensioenen 677 -

Overige schulden en overlopende passiva 889.893 1.073.173

1.135.688 1.218.489
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen/subsidies 740.457 916.987

Overlopende passiva 149.436 156.186

889.893 1.073.173

Vooruitontvangen bijdragen/subsidies

Vooruitontvangen subsidie OCW Alliantie Samen Werkt Het

2020 respectievelijk 2019 200.000 200.000

Vooruitontvangen subsidie OCW Alliantie Gezondheidszorg op

maat 2020 respectievelijk 2019 200.000 200.000

Geoormerkte doelsubsidie OCW Alliantie Gezondheidszorg op

maat 2018 t/m 2022 saldo ultimo boekjaar 179.416 205.734

Geoormerkte doelsubsidie OCW Alliantie Samen Werkt Het 2018

 t/m 2022 saldo ultimo boekjaar 48.167 114.546

Vooruitontvangen bijdrage Bernard van Leer Foundation / POW 44.269 96.975

Vooruitontvangen bijdrage Goldschmeding Foundation / PIW 15.655 -

Geoormerkte bijdrage ZonMW project PKGG saldo ultimo 2018 - 31.697

Vooruitontvangen subsidie OCW / PAL - 3.449

Vooruitontvangen bijdrage Nationale Postcode Loterij - 64.586

Vooruitontvangen bijdrage ABP 1.200 -

Vooruitontvangen bijdrage Coca Cola 45.000 -

Vooruitontvangen bijdrage Gemeente Amsterdam 5.000 -

Vooruitontvangen bijdrage VU / UMC 1.750 -

740.457 916.987

Overlopende passiva

Vakantiegeld 36.778 35.653

Vakantiedagen 34.524 20.768

Accountantskosten 10.000 13.850

Te betalen projectkosten 68.092 81.479

Te betalen overige kosten 42 1.155

De Baar advies Coalitie Migraine - 3.281

149.436 156.186

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële rechten en  verplichtingen

Huur

De stichting heeft in september 2018 een nieuwe huurovereenkomst getekend voor de huur van

bedrijfsruimtes in Amsterdam. De overeenkomst is voor de periode van 1 januari 2019 tot 1

januari 2023, ten bedrage van € 60.000 per jaar met een jaarlijkse verhoging van 2%.
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 Bijdrage Nationale Postcode Loterij

Stichting WOMEN Inc. heeft van de Nationale Postcode Loterij de schriftelijke bevestiging van

een overeenkomst voor de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. In 2019 is na een

evaluatie de samenwerking verlengd met vijf jaar voor de periode 1 januari 2020 t/m 31

december 2025.

Periodieke donaties

Middels het Funding Mothers donateursprogramma kunnen particulieren door middel van een

eenmalige of periodieke schenking WOMEN Inc. steunen in het behalen van de gestelde doelen

op het bevorderen van gendergelijkheid in Nederland. Voor de werving van nieuwe donateurs en

de binding met de bestaande Funding Mothers organiseert WOMEN Inc. elk jaar een diner en

andere netwerkbijeenkomsten. Mede door de inzet van onze betrokken Funding Mothers

ambassadeurs is in 2019 het Funding Mothers netwerk gegroeid van 33 naar in totaal 69

donateurs. 

Overzicht van de toegezegde donaties Funding Mothers:

2020: € 60.050

2021: € 57.050

2022: € 43.750

2023: € 32.000

Het totaal aan toegezegde donaties is € 192.850.

Naast deze particuliere donateurs hebben we in 2019 ook 10 corporate partners aan WOMEN

Inc. en onze doelstellingen kunnen verbinden met een totale waarde van € 48.000. 
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 Toegekende instellingssubsidie Ministerie OCW t.b.v. Alliantie Samen werkt het 

Uit hoofde van hetgeen bepaald is in de Kaderregeling OCW, SZW en VWS en de

Subsidieregeling gender- en LBHTI-gelijkheid 2017 - 2022 is door het Ministerie van OCW een

instellingssubsidie verstrekt over de periode 2018 t/m 2022 van in totaal € 4.198.400, inclusief

de extra ontvangen loon- en prijscompensaties. Per jaar wordt er vanaf 2019 € 844.600

beschikbaar gesteld. 

De subsidie is verstrekt onder voorwaarden. De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals

vermeld in het activiteitenplan en voorzien in de begroting. Het staat de subsidieontvanger vrij

de middelen naar eigen inzicht te besteden binnen het goedgekeurde activiteitenplan. Dit houdt

in dat binnen het totale bedrag van de goedgekeurde begroting mag worden geschoven tussen

de posten t.b.v. de goedgekeurde activiteiten.

Verder is er aanmelding zodra:

- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden

verricht, of

- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie

verbonden zijn.

Als Alliantie moeten we jaarlijks rapporteren over voorgaand jaar middels een activiteitenverslag

en financiële verantwoording. Daarnaast dient de verantwoording van elke alliantiepartner

voorzien te worden van een controleverklaring en dient penvoerder WOMEN Inc een rapport van

feitelijke bevindingen door een accountant op te laten maken van de samengevoegde financiële

verantwoording. De deadline hiervoor is respectievelijk: 1 april 2020, 1 april 2021 en 1 april

2022. En vervolgens dient de penvoerder voor 3 juni 2023 het activiteitenverslag en financiële

verantwoording (accountantscontrole en rapport van bevindingen) over boekjaar 2022 in met

aanvullend het verzoek tot subsidievaststelling in.

Stichting WOMEN Inc.

- 20 -



 

 Toegekende instellingssubsidie Ministerie OCW t.b.v. Alliantie Gezondheidszorg op maat

Uit hoofde van hetgeen bepaald is in de Kaderregeling OCW, SZW en VWS en de

Subsidieregeling gender- en LBHTI-gelijkheid 2017 - 2022 is door het Ministerie van OCW een

instellingssubsidie verstrekt over de periode 2018 t/m 2022 van in totaal € 4.198.400, inclusief

de extra ontvangen loon- en prijscompensaties. Per jaar wordt er vanaf 2019 € 844.600

beschikbaar gesteld. 

De subsidie is verstrekt onder voorwaarden. De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals

vermeld in het activiteitenplan en voorzien in de begroting. Het staat de subsidieontvanger vrij

de middelen naar eigen inzicht te besteden binnen het goedgekeurde activiteitenplan. Dit houdt

in dat binnen het totale bedrag van de goedgekeurde begroting mag worden geschoven tussen

de posten t.b.v. de goedgekeurde activiteiten.

Verder is er aanmelding zodra:

- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden

verricht, of

- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie

verbonden zijn.

Als Alliantie moeten we jaarlijks rapporteren over voorgaand jaar middels een activiteitenverslag

en financiële verantwoording. Daarnaast dient de verantwoording van elke alliantiepartner

voorzien te worden van een controleverklaring en dient penvoerder WOMEN Inc een rapport van

feitelijke bevindingen door een accountant op te laten maken van de samengevoegde financiële

verantwoording. De deadline hiervoor is respectievelijk: 1 april 2020, 1 april 2021 en 1 april

2022. En vervolgens dient de penvoerder voor 3 juni 2023 het activiteitenverslag en financiële

verantwoording (accountantscontrole en rapport van bevindingen) over boekjaar 2022 in met

aanvullend het verzoek tot subsidievaststelling in.

Overige toegekende subsidies Ministerie OCW

Uit hoofde van hetgeen bepaald is in de Kaderregeling OCW, SZW en VWS en de

Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 is een subsidie verstrekt voor de

volgende projecten:

- De financiële consequenties van jouw zorg- en werkverdeling (zgn. WerkZorgBerekenaar) voor

de periode 1 december t/m 30 april 2019 van in totaal € 269.767;

- Coalitie Beeldvorming in de media voor de periode 1 september 2017 t/m 30 juni 2019 van in

totaal € 244.883;

- Aanpak Loonkloof voor de periode 15 augustus 2018 t/m 31 december 2019 van in totaal

€ 387.062.

Deze subsidies zijn verstrekt onder voorwaarden. De subsidies zijn bestemd voor de activiteiten,

zoals vermeld in het activiteitenplan en voorzien van een begroting. Na eindrapportage zullen de

niet-bestede middelen worden teruggevorderd.

Toegekende subsidie vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken

Vanuit de afdeling Democratie en Bestuur is een opdracht verleend aan WOMEN Inc. voor de

organisatie van het eerste netwerkevent 'Vrouwen in politiek en bestuur' in november 2019 met

een totale bijdrage van € 74.465.

Stichting WOMEN Inc.

- 21 -



 

 

Toegekende subsidie vanuit Ministerie SZW

Uit hoofde van hetgeen bepaald is in de Kaderregeling OCW, SZW en VWS is een subsidie

verstrekt voor het project Alliantie Werk & Gezin, bestaande uit een samenwerkingsverband

tussen Rutgers (penvoerder), WOMEN Inc, VDRS en Stichting voor Werkende Ouders/ BV

Familie. Het betreft een project voor de periode van 1 september 2019 t/m 31 mei 2020 van in

totaal voor het WOMEN Inc deel van € 17.440.

Toegekende subsidie door ZonMW

Vanuit het kennisprogramma Gender en Gezondheid zijn door ZonMw subsidies verstrekt voor

de volgende projecten:

- Kennisontsluiting Gender & Gezondheid fase 1 voor de periode 1 maart 2018 t/m 28 februari

2019 van in totaal € 82.293;

- Kennisontsluiting Gender & Gezondheid fase 2 voor de periode 1 november 2019 t/m 28

februari 2022 met een totaal van € 499.370;

Vanuit het project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid (fase 1) heeft WOMEN Inc. samen

met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en

Patiëntenfederatie Nederland een plan van aanpak ontwikkeld dat in het vervolgproject (fase 2)

wordt uitgevoerd. 

Aanvullend op deze projecten is een opdracht verleend met een bijdrage van € 49.965 voor het

agenderen en het creëren van draagvlak teneinde kwaliteitszorg voor iedereen te kunnen

realiseren gedurende de periode maart 2019 t/m april 2020.

Toegekende bijdrage door Bernard van Leer Foundation

In 2019 zijn twee projecten met steun van de Bernard van Leer Foundation uitgevoerd,

namelijk:

- Project 'Coalitie Vaderschapsverlof' (NET 2017-136) voor de periode 1 april 2018 t/m 31 mei

2019 met een totale bijdrage van € 184.200;

- Project 'Ouderschap & Werk' (NET 2018-014) voor de periode 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020 met

een totale bijdrage van € 237.376. 

Toegekende bijdrage Stichting Instituut Gak 

Voor de periode 6 november 2017 t/m 31 december 2019 is door Stichting Instituut Gak

€ 170.216 ter beschikking gesteld ten behoeve van het project 'Vitaliteit op de werkvloer'. Een

van de voorwaarden is dat er minimaal € 102.700 door derden is medegefinancierd. In dit geval

is de Nationale Postcode Loterij de co-financierder van dit project.

Toegekende bijdrage Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2019 is door de Goldschmeding Foundation voor

Mens, Werk en Economie € 250.000 ter beschikking gesteld ten behoeve van het project 'De

route naar inclusief werkgeverschap'. 

Tevens is er vanuit een gezamenlijk project Lab Toekomstige Generaties een bijdrage van

€ 22.900 verleend voor de activiteiten die WOMEN Inc heeft uitgevoerd tot en met 31 december

2019.
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Gebeurtenissen na balansdatum 

COVID-19 

Aan het eind van 2019 was de omvang van de wereldwijde corona pandemie en de impact die

dit op ons land zou hebben, nog niet te overzien. Gelukkig is door bestuur en Raad van Toezicht

medio 2019 vanuit risicomanagement al besloten tot de optimale opbouw van een

continuïteitsreserve zodat de stichting - indien nodig - ook in de (nabije) toekomst aan haar

verplichtingen kan voldoen. 
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€
7. Baten van particulieren & bedrijven

Donaties en giften 66.970 32.543

Funding Partner Alliander - 5.000

Funding Partner MeyerBergman Erfgoed Groep B.V. 3.000 3.000

Overige baten uit eigen fondsenwerving 215 -

Bijdrage Incubators 45.000 -

115.185 40.543

De baten van particulieren hebben door Funding Mothers een structureel karakter gekregen.

8. Baten van vermogensfondsen

Bernard van Leer Foundation - CV en POW 151.626 231.254

Instituut Gak - PVW 59.135 105.081

Goldschmeding Foundation - PIW 234.345 25.921

Goldschmeding Foundation - PLTG 22.000 900

467.106 363.156

De baten van Bernard van Leer Foundation, Instituut Gak en Goldschmeding Foundation hebben

een structureel karakter, waarbij toezeggingen over de hoogte van de bijdrage kunnen wisselen.

9. Baten van loterij organisaties

Nat. Postcode Loterij (NPL) 564.586 435.414

Deze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij heeft een structureel karakter van € 500.000

per jaar.

10. Baten van subsidies van overheden

Ministerie van OCW - AGOM 868.417 616.766

Ministerie van OCW - ASWH 910.979 705.454

Ministerie van OCW - PAL 286.870 100.193

Ministerie van OCW - PWZB 17.400 63.826

Ministerie van OCW - CBM 77.329 132.242

Ministerie van BZK  - netwerkevent 60.540 -

Ministerie van SZW - AWG 4.255 -

2.225.790 1.618.481

Per 2018 ontvangt WOMEN Inc. twee nieuwe instellingssubsidies, te weten Alliantie Samen

werkt het! (ASWH) en Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM) met een structureel karakter.

De overige genoemde projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.
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Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€
11. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

en/of diensten

Partnership Coalitie Migraine 61.152 279.428

Baten uit acties - workshops etc 7.884 7.514

Partnership EHRA congres - 17.823

Partnership gemeente Nijmegen - 21.876

Partnership gemeente Harderwijk 8.100 9.218

Partnership ABP - vrouwen & financiën 51.559 -

Partnership Coca Cola - inclusiviteit 49.525 4.041

Partnership Aegon - finan. zelfredzaamheid 21.525 5.700

Bijdrage ZonMw - agenderende functie 32.292 -

Bijdrage ZonMw - PKGG fase 1 en 2 30.698 139.119

Bijdrage Lareb - CZ 15.422 12.500

Overige partnerships 15 4.996

278.172 502.215

Besteed aan de doelstellingen (per hoofdgroep, conform

RJ650)

12. Met baten van subsidies van overheden

Ministerie van OCW WerkZorgBerekenaar (PWBZ) 17.400 63.826

Ministerie van OCW Coalitie Beeldvorming in Media (CBM) 77.329 132.242

Ministerie van OCW Alliantie Gezondheidszorg Op Maat (AGOM) 868.417 616.767

Ministerie van OCW Alliantie Samen Werkt Het (ASWH) 910.979 705.454

Ministerie van OCW Aanpak Loonkloof (PAL) 286.870 100.193

Ministerie van BZK Netwerkevent 60.540 -

Project Alliantie Werk & Gezin (AWG) 4.255 -

2.225.790 1.618.482

13. Met baten van Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij personeelskosten 226.027 127.373

Nationale Postcode Loterij communicatiekosten 57.897 35.397

Nationale Postcode Loterij kantoorkosten / professionalisering 141.152 81.824

Nationale Postcode Loterij freelancers 75.113 98.201

Nationale Postcode Loterij programma's 64.397 92.619

564.586 435.414

14. Met baten van vermogensfondsen

Bernard van Leer Foundation 151.626 231.254

Instituut Gak Vitaliteit op de werkvloer 59.135 105.081

Goldschmeding Foundation Inclusief Werkgeverschap 234.345 22.653

Goldschmeding Foundation Lab Toekomstige Generaties 23.341 900

468.447 359.888
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Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€
15. Met baten van partnerships

Project ABP 42.233 -

Project PAZ 32.292 -

Gemeente Nijmegen - 15.480

Gemeente Harderwijk 8.100 6.077

ZonMW Kennisontsluiting Gender&Gezondheid 30.698 139.119

Coalitie Migraine 61.047 279.428

Project inclusief Werkgeverschap (PIW) - 3.267

Project Coca Cola 30.230 4.041

Project Aanpak Fin. zelfredzaamheid 14.328 5.700

EHRA congres 2018 - 5.023

Coalitie Zwangerschapsregister (CZ) 15.422 12.501

234.350 470.636

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2019: 95,41%

2018: 97,45%

2017: 96,66%

2016: 91,71%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2019: 97,17%

2018: 98,10%

2017: 90,51%

2016: 96,37%

In de berekening van het percentage in 2016 is de bijdrage/schenking ad € 430.000 van Het

Born Fonds niet meegenomen.

Wervingskosten

16. Kosten Funding Mothers programma

Kosten t.b.v. donaties en giften 52.028 16.594

17. Communicatiekosten & onderhoud website

Communicatie algemeen 29.046 27.032

18. Representatiekosten

Representatiekosten 5.568 5.780

19. Ontwikkeling website

Afschrijvingskosten website 6.161 6.161
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Personeelslasten

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€
20. Lonen en salarissen

Bruto lonen 883.651 710.320

Sociale lasten 152.320 114.317

Pensioenlasten 95.890 77.182

Ontvangen ziekengelduitkeringen -59.836 -56.313

1.072.025 845.506

Besteed aan doelstellingen -1.072.025 -845.506

- -

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

De bezoldiging aan de directeur-bestuurder (inclusief pensioenpremies) over 2019 bedraagt

€ 113.815. De bezoldiging aan de algemeen directeur bedroeg in 2018: € 112.783. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden;

evenals vorig jaar toen er een bestuur functioneerde zijn deze functies onbezoldigd.

2019

€

2018

€

Onderverdeeld naar:

I.J. Vaessen, Directeur - bestuurder 113.815 112.783

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 20 personeelsleden werkzaam, berekend op

fulltimebasis (2018: 16).

Van de personeelskosten is in 2019 € 1.072.025  besteed aan doelstellingen (2018: € 845.506).

Vermeldingen in het kader van de W.N.T.:

Mevrouw I.J. Vaessen

 2018                                 2019

 €                                      €

Loon inclusief vakantiegeld                                             91.316                              91.468

Sociale verzekeringspremies op jaarbasis                          10.262                             11.247

Werkgeversdeel pensioenpremies op jaarbasis                   11.999                             11.100

Zij was in 2018 in dienst van 1 januari t/m 31 december voor 36 uur per week (0,9 fte). In 2019

was zij in dienst van 1 januari t/m 31 mei voor 36 uur per week (0,9 fte) in de functie van

Algemeen directeur en van 1 juni t/m 31 december voor 32 uur per week (0,8 fte) in de functie

van Directeur-bestuurder. De deeltijdfactor voor 2019 komt uit op 0,84 fte. 

Het bezoldigingsmaximum wat van toepassing is op stichting Women Inc. is voor 2019

€ 194.000. Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum van mevrouw I.J. Vaessen is

voor 2019 € 162.960.
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Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 2.604 -

21. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 1.577 1.333

Overige personeelskosten 135.959 88.896

Accountantskosten 24.990 16.337

Administratiekosten 1.619 1.118

Automatiseringskosten 15.700 9.883

Telefoonkosten 7.791 7.824

Salarisadministratiekosten 3.515 2.714

Contributies en abonnementen 5.479 5.524

Bedrijfsverzekeringen 3.198 2.750

Huur kantoor 60.000 52.657

Gas / Elektra 3.780 2.773

Water 213 256

Schoonmaakkosten 8.762 8.509

Overige huisvestingskosten 4.697 4.173

Kleine aanschaffingen 1.476 1.772

Service contracten kantoorapparatuur 9.889 9.473

288.645 215.992

Van deze kosten is in 2019 € 278.378 besteed aan doelstellingen (2018: € 215.992).

22. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten -559 -

Ondertekening bestuur en commissarissen 

Amsterdam, 9 juni 2020

I.J. Vaessen, Directeur - bestuurder J.E.M. Brinkman, lid van de Raad van Toezicht 

was getekend 

S. Dol, lid van de Raad van Toezicht M.S. Kembel, lid van de Raad van Toezicht 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting WOMEN Inc. statutair gevestigd te Amsterdam

A.   Verklaring over de in het jaarbericht opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting WOMEN Inc. te

Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting WOMEN Inc. op 31 december 2019

en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ Richtlijn

650 voor fondswervende instellingen en met de bepalingen van en krachtens WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. Balans per 31 december 2019;

2. Staat van baten en lasten over 2019;

3. Kasstroomoverzicht 2019;

4. 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 WOMEN Inc. 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 jaarbericht opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarbericht andere

informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650

voor fondswervende instellingen is vereist.

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. Daarbij zij opgemerkt dat wij geen kennis hebben kunnen nemen

van het bestuursverslag daar deze wordt opgenomen in het jaarverslag 2019 van de stichting

dat eerst gereed is aan het einde van het tweede kwartaal 2020.



 

 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de

jaarverslaggeving 650 voor fondswervende instellingen 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 de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de

jaarverslaggeving 650 voor fondswervende instellingen.

C.   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT en de Richtlijn voor de

jaarverslaggeving 650 voor fondswervende instellingen, daarbij tevens rekening houdend met

de bepalingen van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en met de doelgebonden en

niet doelgebonden subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de verleningsbeschikkingen.

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 stichting te

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen

bestaan of de 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, het Controleprotocol WNT 2019  en het Accountantsprotocol behorend bij

de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
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- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter

toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de

daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne

beheersing.

Amsterdam, 9 juni 2020

was getekend

P.F. van Noort 

Accountant-Administratieconsulent 
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BIJLAGEN



2 BIJLAGE BESTEDINGEN

Toelichting besteed aan doelstellingen 2019 Wervings- Kosten Totaal Begroot Totaal

Met de bate van : kosten beheer en

administratie 2019 2019 2018

Ministerie 

OCW SZW en 

BZK

Nationale 

Postcode 

Loterij

Partnerships 

en vermogens-

fondsen

Programmakosten 340.912 64.518 225.498 8.686 - 639.614 1.541.255 556.726

Communicatiekosten 378.946 57.776 41.978 29.046 - 507.747 60.000 316.891

Personeelskosten 546.718 226.027 297.952 - - 1.070.698 1.197.476 886.429

Uitbesteed werk 865.488 75.113 93.868 43.341 - 1.077.810 148.300 957.381

Kantoor en alg kosten 93.726 141.152 43.500 5.568 10.825 294.771 344.480 216.398

Afschrijving en rente - - - 6.161 2.604 8.765 10.160 6.161

- -

totaal 2.225.790 564.586 702.796 92.803 13.430 3.599.405 3.301.671 2.939.986

Definities
Programmakosten levering van diensten en materialen door derden ten behoeve van de organisatie van evenementen, alsmede kosten

 van ontwikkelings-, advies- en onderzoekopdrachten 

Communicatiekosten kosten voor PR & marketing communicatie (offline & online), website, social media acties en andere

 publiciteitsbevorderende activiteiten

Personeelskosten doorbelaste kosten personeel

Uitbesteed werk kosten freelancers

Kantoor en algemene kosten overige indirecte kosten
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