FIN Jaarverslag 2021

Vereniging van Fondsen in Nederland - FIN
Jaarverslag 2021

1

FIN Jaarverslag 2021

Bestuursverslag

Inhoudsopgave
1.

Bestuursverslag

3

1.1

Belangenbehartiging

3

1.2

Ledenaantal

6

1.3

Zelfregulering

7

1.4

Contributie-aanpassing

8

1.5

Bijeenkomsten, werkgroepen en commissies

9

1.6

Bestuur

10

1.7

Team

13

1.8

Ereleden en leden van verdienste

13

1.9

Financiële administratie

13

1.10

Financiële resultaten

13

1.11

Begroting 2022

14

1.12

Vrijwillige bijdragen

16

2. Jaarrekening

18

2.1 Balans

18

2.2 Staat van baten en lasten

19

3. Toelichting op de jaarrekening

20

3.1 Algemeen

20

3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

21

3.3 Toelichting op de balans

22

3.3.1 Materiële vaste activa

22

3.3.2 Vorderingen en overlopende activa

22

3.3.3 Liquide middelen

23

3.3.4 Reserves en fondsen

23

3.3.5 Overige schulden en overlopende passiva

24

3.3.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

24

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

25

3.4.1 Som van de baten

25

3.4.2 Lasten activiteiten

25

3.4.3 Lasten organisatie

26

3.5

Resultaatbestemming

27

3.6

Ondertekening van de jaarrekening

27

3.7

Controleverklaring

28

2

FIN Jaarverslag 2021

Bestuursverslag

1. Bestuursverslag
Fondsen kunnen maatschappelijke initiatieven en innovaties in beweging zetten,
stimuleren en versnellen. Als zij dat in samenwerking doen, worden deze
capaciteiten versterkt en is het positieve effect op de samenleving des te krachtiger.
2021 heeft deze gecombineerde kracht laten zien in de vele samenwerkingen die
zijn gestart of verder werden uitgebouwd. Wat begon als spontane gezamenlijke
initiatieven in het begin van de pandemie, groeiden uit tot blijvende
samenwerkingsverbanden met een volwassen aanpak dankzij gecombineerde
financiële capaciteit, kennis, ervaring en netwerken.
De Vereniging van Fondsen in Nederland – FIN is bij uitstek het platform waar deze
samenwerkingen tot stand komen en verder kunnen groeien. Via het platform
kunnen leden kennisnemen van de verschillende initiatieven en zich desgewenst
aansluiten. Tevens kan de FIN met deze samenwerkingen laten zien hoe essentieel
de sector is bij de aanpak van maatschappelijke problemen.

1.1

Belangenbehartiging

De FIN is de belangenbehartiger van alle fondsen en foundations in Nederland.
Namens haar leden komt de FIN op voor de belangen van de sector bij de landelijke
en Europese overheid en de politiek. Deze taak is het afgelopen decennium sterk
in belang toegenomen omdat de overheid in haar pogingen terrorisme en
witwassen te bedwingen met regelgeving komt die – ongewijzigd – zeer nadelig kan
uitpakken voor de sector filantropie. Samen met de fondsenwervende instellingen
en de kerken vormt de FIN het platform Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie (SBF) om de gehele filantropie te vertegenwoordigen en haar belangen
te behartigen.
De centrale boodschap in de belangenbehartiging is: Geef de filantropie de ruimte!
Geen overbodige regelgeving die ten koste gaat van tijd en geld voor het goede
doel. Laat de fondsen en foundations hun goede werk doen en pak risico’s praktisch
en doelgericht aan.
Tweede Kamerverkiezingen en coalitieakkoord
In maart 2021 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Al ruim daarvoor zijn alle
politieke partijen benaderd om filantropie op te nemen in de verkiezings programma’s. Dat heeft bij 6 partijen geleid tot relevante passages in het
programma. Na de verkiezingen is de een campagne gestart om de filantropie ook
een plek te geven in het regeerakkoord. Het Manifest ‘Nederlanders willen helpen.
Geef ons de ruimte’ is aangeboden aan de informateur, de formateur en aan
Tweede Kamerleden. Met een korte missiefilm is het manifest ook via de sociale
media gelanceerd. De concrete vragen aan de politiek waren onder andere:
• Behoud van de fiscale status van de ANBI’s
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Erken en maak gebruik van de filantropie bij de aanpak van maatschappelijke
vraagstukken
Geen onnodige wet- en regelgeving
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken

In december was er een nieuwe regering en werd het coalitieakkoord
gepresenteerd. De fiscale status van de ANBI staat daarin niet ter discussie. Het
centrale thema van het akkoord is het verbeteren van het vertrouwen tussen
overheid en burgers en het versterken van onze democratische rechtsorde. Dat
biedt veel aanknopingspunten voor de sector. Bij het herstel van vertrouw en erkent
de overheid de hoge druk van wet- en regelgeving en bij de beleidsonderwerpen
wordt gerefereerd aan de rol van burgers, vrijwilligersnetwerken en
maatschappelijke initiatieven. De overheid steekt de hand uit voor samenwerking
onder andere in ontwikkelingssamenwerking, het klimaatbeleid, integratie en
inburgering en maatschappelijk ondernemerschap.
Administratieve lasten
Wet- en regelgeving wordt een steeds grotere hinder-factor voor de filantropie. Het
gaat niet alleen om de absolute hoeveelheid, maar ook om het feit dat de filantropie
wordt geraakt door aan wetten en regels die niet voor de sector bedoeld zijn.
Bestuurders moeten een steeds groter deel van hun tijd besteden aan wetten en
regels voor het fonds en hun eigen bestuursaansprakelijkheid. FIN besteedt
voortdurend aandacht aan dit thema bij overheid en politiek, omdat het ten koste
gaat van de effectiviteit van de sector en ten koste van de motivatie van iedereen
die zich wil inzetten voor het maatschappelijk belang. In 2021 is er veel m ediaaandacht gegeneerd over last die vrijwilliger bestuurders ervaren van wet - en
regelgeving.
Het wordt steeds lastiger voor maatschappelijke organisaties om een bankrekening
te openen en internationale transacties te doen. Door de steeds strengere eis en
worden banken terughoudender bij het openen van rekeningen en bij
internationale betalingen. Een brede coalitie waarbij FIN zich heeft aangesloten
heeft hier in 2021 aandacht voor gevraagd en veel media-aandacht voor gekregen.
Het UBO-register is een apart hoofdstuk in het dossier lastenverzwaring. Breed
wordt nut en noodzaak van dit register dat in 2020 werd ingevoerd betwijfeld, met
name voor verenigingen en stichtingen. Hier is immers geen sprake van eigendom
en het handelsregister van de Kamer van Koophandel geeft alle benodigde
informatie over de bestuurders. De SBF heeft de schade willen beperken door de
positie van ANBI-bestuurders in het register te verduidelijken: het gaat hier om
bestuurders en niet om eigenaren. Na een motie in de Tweede Kamer en uitvoerig
overleg met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel, werd dat
onderscheid pas in december 2021 voldoende gemaakt en kon de FIN de leden
adviseren om zich in te schrijven.
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WTMO
De SBF heeft uiterst kritisch gereageerd op de Nota van wijziging van de Wet
Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in juni 2021. In onze
democratische samenleving moeten we vrijheden zoals vrijheid van vereniging en
van meningsuiting koesteren. Inperking mag alleen in uitzonderlijke situaties,
onder strikte voorwaarden en op basis van exact omschreven gevaren. Ook in de
nieuwe versie is deze wet er niet in geslaagd om toegevoegde waarde aan te tonen
in het instrumentarium van de overheid om ondermijning tegen te gaan. De zorgen
dat deze wet onnodig de filantropie inperkt, zijn niet weggenomen. De stevige
kritiek van de SBF is door de overheid ontvangen en het wetgevingsproces is
sindsdien niet voortgezet. De WTMO staat wel vermeld in het coalitieakkoord,
reden voor de SBF om de komende jaren alert te blijven op dit dossier.
Het ANBI-Stelsel
Vrijwilligers en organisaties worden met het ANBI-stelsel ondersteund bij hun inzet
voor het algemeen belang. Het ANBI-stelsel is daarom, in combinatie met de
giftenaftrek, van grote betekenis voor onze samenleving. Om die reden voert de
SBF al enkele jaren gesprekken met het ministerie van financiën over de versterking
van het stelsel met als doel om de giftenaftrek en de ANBI-regeling minder complex
en beter uitvoerbaar te maken Op basis van die gesprekken zijn 2021 de volgende
wijzigingen doorgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Contante giften zijn niet meer aftrekbaar in verband met de
fraudegevoeligheid.
De waarde van giften in natura moeten worden vermeld in de
schenkingsakte
De liquidatiebepaling, de bestemming van het batig saldo na opheffen van
een ANBI, mag ruimer worden geformuleerd
ANBI’s boven een bepaalde omvang moeten verplicht gebruik maken van
standaardformulieren voor de publicatieplicht
De Belastingdienst kan voortaan een VOG opvragen als er twijfel is aan de
integriteit van een ANBI-bestuurder.
Meldplicht voor de ANBI als een substantiële gift aan de ANBI zonder reden
wordt herroepen
Er is een slim invoerscherm bij de aangifte van een schenking aan een ANBI
ingevoerd. In dit slimme invulveld kunnen dan alleen erkende ANBI’s worden
geselecteerd.
Overheidsinstellingen buiten Europa hebben geen ANBI-status meer.
Voorheen hadden alle overheidsinstellingen q.q. een ANBI status
Verbetervoorstellen
rondom
het
bestedingscriterium,
zoals
de
reservevorming en de status van impact investing in het bestedingscriterium
zijn nog in de maak
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In december 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie ingesteld
die zal adviseren over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot de grenzen voor
ANBI’s’. De aanleiding voor de instelling van de commissie is dat de Tweede Kamer
regelmatig vragen stelt over bepaalde ANBI’s waarvan het gedrag niet in lijn zou
zijn met het algemeen belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om ANBI’s die giften
ontvangen uit onvrije landen of zich met controversiële religieuz e of politieke
onderwerpen bezighouden. SBF volgt dit adviestraject kritisch. SBF stelt zich op het
standpunt dat gedrag dat in onze rechtsstaat niet past of verboden is, met het
strafrecht moet worden aangepakt, met alle waarborgen voor de grondwettelijke
vrijheden. De SBF wil dat het ANBI-stelsel verschoond blijft van politieke inmenging.
Pluriformiteit, kritisch vermogen, de vrijheid op te komen voor idealen die (nog)
niet door de ‘meerderheid’ worden omarmd, zijn belangrijke kenmerken van de
‘maatschappelijke democratie’ die gekoesterd moeten worden.

1.2

Ledenaantal

Het verloop van het ledenaantal gedurende het jaar 2021 was als volgt:
Stand per 31 december 2020:

343

Opzeggingen in 2021, effectief per 1 januari 2022:

-/- 13

Stand per 1 januari 2021:

340

Nieuwe leden gedurende het jaar 2021:

19

Stand per 31 december 2021:

346

Gedurende het jaar heeft de vereniging de volgende 19 nieuwe leden verwelkomd:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
DRK Foundation
Zadelhoff Cultuurfonds
Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen
Donor Impact Invest Fund
Stichting Het Wereldhart
Stichting Vreedefonds
Emanuel Snatager Foundation
Stichting M.C. van Beek
Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds
Stichting Fairnell
Emjé Fonds
Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
Cirrus Foundation
Stichting Hinderrust Fonds
Augeo Foundation
Stichting G. Kuurman Hzoon
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Van Lanschot Kempen Foundation
Stichting L.V.E.

Gedurende het jaar 2020 hebben 13 leden het lidmaatschap opgezegd (11 met de
minimum-contributie van € 400 en twee van tussen de 500 en 650 euro). De redenen voor
opzegging van het lidmaatschap waren:
•
•
•
•
•

Maken geen gebruik van de diensten van de FIN
Activiteiten gestaakt (opgegaan in ander fonds of alle middelen besteed)
Te weinig gehad aan het lidmaatschap
Klacht over het niet ontvangen van communicatie
Reden onbekend

5
4
2
1
1

De opzeggingen in 2021 gaan in per 1 januari 2022. Dankzij de extra vrijwillige bijdragen
van de leden heeft de ledenwerving in 2021 een significante impuls gekregen door het in
dienst nemen van Marie-Claire Tordoir, zij heeft ledenwerving en de zelfregulering als
kerntaken.

1.3

Zelfregulering

De zelfregulering, met als basis de FIN Code Goed Bestuur, is nu 3 jaar operationeel. De
Code is opgesteld door een commissie van FIN leden en geeft op de praktijk gerichte
principes en aanbevelingen over besturen, toezichthouden en publieke verantwoording.
De deelnemende FIN-leden dienen jaarlijks een verklaring in dat zij zich aan de Code
conformeren. Eens in de vier jaar wordt deze verklaring getoetst door een externe
onafhankelijke toetser. De toetsing staat onder toezicht van de FIN Commissie Goed
Bestuur bestaande uit FIN-leden met een onafhankelijke voorzitter.
De FIN-leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze zelfregulering.
Per ultimo 2021 zijn er 59 leden getoetst en hebben 10 leden zich aangemeld voor de
toetsing. Het begrip "aanmelding" is sinds 2021 gewijzigd naar het moment dat alle
benodigde documenten zijn ge-upload op een Share Point map. Deze map wordt pas
aangemaakt wanneer het fonds aangeeft klaar te zijn voor toetsing en alle documenten
gereed heeft. Alle getoetste leden krijgen op de FIN website de FIN Code Goed Bestuur
label.
Dankzij de extra vrijwillige bijdragen van de leden heeft de deelname aan de
zelfregulering in 2021 een impuls gekregen door het dienst nemen van Marie-Claire
Tordoir. Zij heeft ledenwerving en de zelfregulering als kerntaken.
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Overzicht getoetste leden per ultimo 2021
Leden met contributie > € 1,500*
Getoetst
Aangemeld
Totaal

aantal
45
0
45

percentage
13%
0%
13%

Overige leden
Getoetst
Aangemeld
Totaal

aantal
14
2
16

percentage
4%
0,6%
4,6%

Deelname van alle leden
Getoetst
Aangemeld
Totaal

aantal
59
2
61

percentage
17%
0,6%
17,6%

* Een contributie van > € 1.500 correspondeert met totale jaarlijkse uitgaven
(doelbesteding en kosten) van > € 1,5 miljoen.

1.4

Contributie-aanpassing

Het huidige contributiesysteem is ingevoerd in 2016. In 2020 heeft het bestuur het stelsel
geëvalueerd en het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de contributie moet worden
aangepast, op basis van de volgende motivatie:
•
•
•
•

•

•

De kernactiviteiten die zijn opgenomen in de begroting 2022 zijn gewenst en
bekrachtigd door de leden en noodzakelijk voor het sectorbelang.
Vanuit de principes van goed bestuur is het noodzakelijk om een volledig door
contributies en vaste inkomsten gedekte begroting aan de leden voor te leggen.
De praktijk van kernactiviteiten die slechts voor ca. 80% waren gedekt uit
contributies en voor het overige uit vrijwillige bijdragen, wordt dus beëindigd.
Vanuit de principes van goed bestuur is het noodzakelijk om een duurzaam
reserveringsbeleid voeren. Dat beleid vereist in het belang van de continuïteit en
de autonomie van de vereniging reserves van tenminste 1 maal de jaarlijkse lasten.
Het contributiestelsel hield onvoldoende rekening met jaarlijkse inflatie. Gezien
het toegenomen inflatierisico is het noodzakelijk om de begroting te bestendigen
tegen door inflatie oplopende kosten.
De FIN wordt nu vooral door de kleine en middelgrote leden gefinancierd. De
verwachting dat de grotere leden met extra vrijwillige bijdragen daarin evenwicht
zouden brengen is onvoldoende uitgekomen. De nieuwe regeling versterkt het
solidariteitsbeginsel van de vereniging.
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De ledenwerving van FIN is in 2021 opnieuw ter hand genomen, met 19 nieuwe
leden in het boekjaar 2021. Er zijn echter ook veel opzeggingen, 13 in 2021. (Dit
betreffen fondsen die hun activiteiten staken, fondsenwervend zijn geworden, of
zeer beperkte activiteiten hebben). Bij de nieuwe leden zijn veel middelgrote en
grote fondsen. Daarmee zullen de contributie-inkomsten van de FIN de komende
jaren versterkt worden.

Het FIN-bestuur heeft deze voorgenomen aanpassing besproken met de leden, in speciale
online bijeenkomsten, in 1-op-1 gesprekken en in de 67ste ALV van 9 november 2021. Het
uiteindelijk voorstel op basis van deze gesprekken zal aan de leden worden voorgelegd in
de 68ste ALV van 21 april 2022.

1.5

Bijeenkomsten, werkgroepen en commissies

Bijeenkomsten
Tweemaal per jaar organiseert de FIN een voor- en najaarsbijeenkomst inclusief
algemene ledenvergadering (ALV). In de ALV’s legt het bestuur verantwoording af
aan de leden en vindt er besluitvorming plaats. Tijdens de voor- en najaars
bijeenkomsten komen daarnaast actuele onderwerpen aan bod in de vorm van
presentaties, workshops en interviews. Gedurende het jaar zijn er diverse andere
bijeenkomsten plaats, vaak georganiseerd door de leden vanuit de verschillende
werkgroepen.
Werkgroepen
Binnen de FIN hebben de leden een groot aantal werkgroepen om onderling kennis
en kunde te delen. De werkgroepen behandelen doelbestedingsthema’s, zoals
internationale samenwerking en circulaire economie en thema’s over de opzet en
het functioneren van fondsen en foundations, zoals de werkgroep aanpak crisis en
de beleggingswerkgroep. Er zijn ook werkgroepen voor FIN-leden met een gedeelde
organisatievorm zoals corporate foundations, hybride fondsen en fondsen zonder
vaste medewerkers.
In 2021 hebben de FIN-leden elkaar, onder andere, bij de volgende bijeenkomsten
ontmoet:
• 11 januari
FIN Online koffietafel
online
• 26 januari
Werkgroep Impact Investing
online
• 1 februari
FIN Online koffietafel
online
• 3 februari
FIN werkgroep Circulaire Economie
online
• 1 maart
FIN Online koffietafel
online
• 4 maart
Werkgroep Impact Investing
online
• 19 maart
SDG-werkgroep FIN
online
• 24 maart
Werkgroep hybride fondsen
online
• 1 april
FIN Online koffietafel
online
• 6 april
FIN Beleggingswerkgroep
online
• 15 april
ALV 66
online
9
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3 mei
25 mei
1 juni
28 juni
1 juli
2 juli
24 augustus
25 augustus
21 september
23 september
4 oktober
6 oktober
7 oktober
1 november
2 november
5 november
9 november
1 december

Bestuursverslag
FIN Online koffietafel
Fiscale Commissie
FIN Online koffietafel
SDG-werkgroep FIN
FIN zomerborrel
FIN Online koffietafel
Online bijeenkomst FIN contributie voorstel
Fiscale Commissie
Werkgroep Communicatiepanel
Online bijeenkomst FIN contributie voorstel
FIN Online koffietafel
Werkgroep Maatschappelijk Nut Investeringen
FIN Groot Fondsen Overleg (GFO)
FIN Online koffietafel
FIN Beleggingswerkgroep Najaarsbijeenkomst
SDG-werkgroep FIN
FIN-Najaarsbijeenkomst incl. 67e ALV
FIN Online Koffietafel

online
online
online
online
Den Haag*
online
online
online
online
online
online
online
Amsterdam*
online
Utrecht*
online
Leusden*
online

* Met in achtneming van de toen geldende Covid-19 maatregelen
Commissies
De vereniging FIN heeft diverse commissies waarin medewerkers en bestuurders
van leden vrijwillig deelnemen. Dat zijn, onder andere, de agendacommissies van
de verschillende werkgroepen, het ledenpanel communicatie, de Commissie Goed
Bestuur, de ledenwervingscommissie en de fiscale commissie. Hierbij willen wij alle
deelnemers aan deze commissies hartelijk bedanken voor hun inzet voor de
vereniging.

1.6

Bestuur

De vereniging wordt namens de leden bestuurd door het door hen benoemde FIN bestuur. Het bestuur ontwerpt de strategie en het beleid van de vereniging en is
verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
De bestuursleden zijn bij hun benoeming directeuren, bestuurders of
toezichthouders van de FIN-leden. De voorzitter ontvangt een vergoeding en de
overige bestuursleden zijn onbezoldigd. Onkosten, gemaakt in het kader van het
uitoefenen van de bestuursfunctie, kunnen worden vergoed.
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Samenstelling FIN Bestuur per 31-12-2021
Ronald van der Giessen, Voorzitter
Lid raad van toezicht Elisabeth Strouven Fonds
Eerste bestuurstermijn FIN: najaar 2019 – najaar 2023
Frieda de Pater, Vicevoorzitter
Directeur Stichting RCOAK tot 1 juli 2021
Tweede bestuurstermijn FIN: najaar 2018 – najaar 2022
Sanne ten Bokkel Huinink, penningmeester
Directeur Fonds 1818
Tweede bestuurstermijn FIN: najaar 2021 – najaar 2025
Annette van Waning, bestuurslid
Bestuurslid Stichting VanReesKlatte
Tweede bestuurstermijn FIN: najaar 2021 – najaar 2025
Marceline Loudon, bestuurslid
Bestuurslid Stichting Mundo Crastino Meliori
Eerste bestuurstermijn FIN: voorjaar 2020 – voorjaar 2024

Overzicht nevenfuncties bestuursleden en directie per 31-12-2021
Ronald van der Giessen, voorzitter
Lid Raad van Toezicht Stichting Elisabeth Strouven Fonds
Actief
•
•
•
•
•

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buurkracht te Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landgoed De Reehorst
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen BOEi BV
Member Advisory Board Form International BV
Lid Beleggingsadviescommissie van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot
Behoud van het Landgoed Linschoten

Honorair
• Member of the Honorary Board Foundation O-Fonds, Riga, Letland
• Founding member and honourable advisor Tulip Foundation, Sofia, Bulgarije
Frieda de Pater, vicevoorzitter
Directeur Stichting RCOAK tot juli 2021
•
•
•
•

Lid Bestuur Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Lid Bestuur Aletta Jacobs Fonds
Secretaris Fonds Sluyterman van Loo
Lid Bestuur Stichting Haëlla
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Sanne ten Bokkel Huinink, penningmeester
Directeur Fonds 1818
•
•

Voorzitter Algemeen Bestuur (Kerkenraad) Stichting Kloosterkerk te Den
Haag, q.q. lid bestuur van enkele verbonden stichtingen
Lid Bestuur European Foundation House S.A., Brussel, België

Annette van Waning, bestuurslid
Lid Bestuur Stichting VanReesKlatte
•
•
•
•
•

Vicevoorzitter Bestuur Praktech, Vak- & Ontwikkelschool Limburg
Fonds- en programmadirecteur Innovatiefonds PROVSO.WORKS
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Wonen Limburg
Penningmeester Utrechts Oranje Comité
Lid Bestuur Made Blue Foundation

Marceline Loudon, bestuurslid
Lid Bestuur Stichting Mundo Crastino Meliori
•
•
•

Adviseur mecenaat Prins Bernhard Cultuurfonds
Programmeur concertserie Muziek in Buren
Initiator Platform Governance in Cultuur

Siep Wijsenbeek
Directeur FIN
•
•
•
•
•

Voorzitter Cleveringa Comité Rotterdam
Lid Bestuur en Investment Committee Joods Humanitair Fonds
Lid Benoemingsadviescommissie en begeleidingscommissie Leerstoel
Philanthropy and Sustainable Finance, Maastricht University
Lid Maatschappelijke klankbordgroep Geven in Nederland 2020 Centre for
Philanthropic Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
Penningmeester Vereniging Vrienden van Monumentaal Erfgoed Den Haag
e.o.
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Team

De dagelijkse werkzaamheden van de vereniging worden uitgevoerd door het FINteam bestaande uit de directeur en twee medewerkers. Het team is het eerste
aanspreekpunt voor de leden en faciliteert bijeenkomsten, samenwerkings verbanden en commissies. De directeur en het team zijn in dienst van de vereniging
en verantwoording verschuldigd aan het FIN-bestuur.

Per ultimo 2021 was het team als volgt samengesteld:
•
•
•
•

1.8

Siep Wijsenbeek, directeur
Denise van der Linden, office manager
Marie-Claire Tordoir, relatie manager
Helen van Blommestein, medewerker communicatie

Ereleden en leden van verdienste

Wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging kunnen personen worden
benoemd tot ereleden en leden van verdienste.
Ereleden
• Elisabeth Beelaerts van Blokland – van Schaijk
• Rien van Gendt
• Joost van Lanschot
• Jan Scherphuis
Lid van verdienste
• Koeno Sluyterman van Loo

1.9

Financiële administratie

De financiële administratie van de FIN wordt verzorgd door Orchestra Charity.
Orchestra heeft tevens de jaarrekening opgemaakt ten behoeve van het bestuur.
Orchestra Charity
Mauritskade 25
2514 HD Den Haag
+31 (0)70 205 11 80
www.orchestra-charity.com

1.10 Financiële resultaten
Baten
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De baten waren in 2021 circa € 5.000 lager dan begroot. De contributie inkomsten
waren hoger dan verwacht, maar de vrijwillige bijdragen lager. De teruglopende
vrijwillige bijdragen zijn een van de redenen om de contributieregeling te
heroverwegen.
Lasten
Er is in 2021 op de lasten gestuurd om deze te laten aansluiten bij de begroting en
de daadwerkelijk baten.
Resultaat
Conform de begroting is het jaar 2021 geëindigd met een negatief resultaat van
circa € 30.000. Er was reeds voorzien om dit bedrag ten laste van de reserves te
laten komen, aangezien dit het deel was van de inkomsten uit vrijwillige bijdragen
in 2020 die nog niet in dat jaar waren gespendeerd.

1.11 Begroting 2022
In de 67 ste ALV op 9 november 2021 heeft het bestuur een voorlopige begroting
ingediend waarin de kernactiviteiten van de FIN, zoals door de leden vastgesteld in het
beleidsplan 2021-2024, worden gefinancierd door de bestaande contributieregeling. Het
saldo van de baten en lasten in deze begroting is fors negatief met -/- EUR 126.140.
Hiermee werd inzichtelijk wat de noodzakelijkheid en urgentie van de aanpassing is.
Deze voorlopige begroting is aangenomen door de leden in afwachting van de
goedkeuring van de contributie-aanpassing. Als er in de ALV van het voorjaar 2022
geen verhoging wordt aangenomen door de leden, zullen de reserves worden
aangesproken en, zo nodig, de uitgaven worden verlaagd. De leden hebben
ingestemd met de onvoorwaardelijkheid van de bijdrage van de FIN aan de SBF van
€ 40.000 om de gezamenlijke belangenbehartiging te waarborgen.
In de voorjaars-ALV 2022 wordt het contributievoorstel in stemming gebracht en
kan direct de definitieve begroting worden vastgesteld. Deze definitieve begroting
is al opgesteld en met de leden gedeeld als bijlage bij de notitie over de contributie aanpassing
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Voorlopige begroting 2022, goedgekeurd in de 67ste ALV op 9-11-2021
Baten
Contributies
Bijdragen bijeenkomsten
Vrijwillige bijdragen leden
Totale baten
Lasten activiteiten
Belangenbehartiging
Communicatie
Bijeenkomsten
Zelfregulering
Beleggings-enquête
Lasten organisatie
Bestuurskosten
Personeelskosten
Organisatie
Totale Lasten
Saldo Baten / Kosten

€ 400,000
€ 3.000
€ 35.000
€ 438.000

€ 55.000
€ 55.000
€ 20.000
€ 6.500
€ 3.000

€ 23.500
€ 342.600
€ 58.540
€ 564.140
-/- € 126.140

Definitieve begroting 2022 ter stemming in de 68ste ALV te houden op 21-4-2022
Baten
Contributies
Bijdragen bijeenkomsten
Vrijwillige bijdragen leden
Totale baten
Lasten activiteiten
Belangenbehartiging
Communicatie
Bijeenkomsten
Zelfregulering
Beleggings-enquête
Lasten organisatie
Bestuurskosten
Personeelskosten
Organisatie
Totale Lasten
Saldo Baten / Kosten

€ 561.140
€ 3.000
p.m.
€ 564.140

€ 55.000
€ 55.000
€ 20.000
€ 6.500
€ 3.000

€ 23,500
€ 342.600
€ 58.540
€ 564.140
€0
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1.12 Vrijwillige bijdragen
Namens alle leden wil het bestuur zijn hartelijk dank uitspreken aan de FIN leden
die naast hun contributie een genereuze vrijwillige bijdrage hebben gedaan. In
totaal heeft de vereniging € 37.423,40 aan extra vrijwillige bijdrage ontvangen van
de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Het Klaarkampster Weeshuis
Stichting voor gehandicapte kinderen "Dowilvo"
Van Baaren Stichting
Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds
Stichting Fonds Sluyterman van Loo
Stichting Hulp Na Onderzoek
Janivo Stichting
Stichting Azul
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Van Deventer-Maas Stichting
Stichting Neyenburgh
J.E. Jurriaanse Stichting
Stichting Bevordering van Volkskracht
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Stichting Vrienden van de Leidse Hortus
Stichting Aelwijn Florisz
Stichting ING Nederland Fonds
Stichting Het Waardige Dier
Stichting Kossen-Leijenfonds
Stichting Bekker - la Bastide Fonds
P.W. Janssen's Friesche Stichting
Alliander Foundation Stichting
Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie
Stichting Elise Mathilde Fonds
Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam
GSRD Foundation
Stichting Boschuysen
Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage
Stichting Jaap Schouten Foundation
Stichting Amfortas
Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)
Amantia Stichting
Stichting Meijers-van Meer
Gerard Endenburg Foundation
Stichting '75 jaar NBB'
Stichting Van Panhuys
Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Stichting Haëlla Vermogensbeheer (HVB)
16

FIN Jaarverslag 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuursverslag

Van Cappellen Stichting
Instituut Gak
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
Stichting FEMI
Stichting Adessium
Triodos Foundation
Stichting de Gijselaar-Hintzenfonds
Stichting De Groot Fonds
Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen
Stichting ASML Foundation
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
en anderen die geen vermelding wensen

Tevens willen wij de VandenEnde Foundation hartelijk bedanken voor het mede
mogelijk maken van de online ALV op 15 april.
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie danken wij voor het
mede mogelijk maken van de FIN-Najaarsbijeenkomst inclusief ALV op 9 november.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans
(na resultaatbestemming)
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2.2 Staat van baten en lasten

Baten
Contributies

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

392.587

386.000

374.335

-

-

21.000

Bijdragen bijeenkomsten

4.330

2.500

-

Vrijwillige bijdragen leden

37.443

80.000

44.281

3.4.1

434.360

468.500

439.616

Lasten activiteiten

3.4.2

84.146

109.500

71.853

Lasten organisatie

3.4.3

377.079

386.625

307.829

2.368

2.500

2.366

Som van de lasten

463.593

498.625

382.048

Saldo van baten en lasten

-29.233

-30.125

57.568

Bijdragen projecten leden

Som van de baten
Lasten

Afschrijvingskosten

Resultaatbestemming

2021

2020

Toevoeging / onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel

-29.233

87.568

-

-30.000

-29.233

57.568
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3. Toelichting op de jaarrekening
3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en
specifiek RJk C1 Kleine Organisaties zonder Winststreven. Vereniging van Fondsen
in Nederland (verder aangeduid als FIN), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, staat
bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40412123 en wordt
tevens aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De jaarrekening
is opgesteld in euro’s.
Continuïteit
In maart 2020 is Nederland getroffen door de uitbraak van het Covid19 Virus. Ten
tijde van het opmaken van de jaarrekening 2021 zijn er nog steeds beperkende
maatschappelijke maatregelen van kracht als gevolg van de bestrijding van het
Corona-virus. Voor de FIN heeft de Corona-crisis in 2021 financieel gezien een
beperkte invloed op de bedrijfsvoering gehad en dus ook op de jaarre kening. De
mogelijke gevolgen voor 2022 en verder zijn nog onzeker. De contributies zouden
lager kunnen uitvallen doordat de totale uitgaven van de leden kunnen dalen. De
FIN
heeft
voldoende
middelen
om
de
voornoemde
vermoedelijke
inkomstenderving op te vangen. De reserves zijn toereikend en deze worden op
een spaarrekening aangehouden. Er is geen sprake van onzekerheden of
bijzondere schattingsposten als gevolg van de Corona-crisis. Daarom is de
jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteits-veronderstelling.
Activiteiten
De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De
vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge
kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sect or.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het
boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zij n
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
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3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische levensduur.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen
reële waarde. Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking
van de vereniging.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij anders is
bepaald.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van
baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in d e balans
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
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3.3 Toelichting op de balans
3.3.1 Materiële vaste activa
Op de inventaris wordt lineair afgeschreven met een afschrijvingspercentage van
20%. Investeringen met betrekking tot de automatisering worden tot een bedrag
van € 2.000 niet geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht .
De materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Inventaris
Stand per 1 januari 2021:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
Mutatie 2021:
Investeringen
Afschrijvingen boekjaar

Stand per 31 december 2021:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

12.517
6.830
5.687

2.368
-2.368

12.517
9.198
3.319

3.3.2 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De vooruitbetaalde bedragen bestaan uit verzekeringskosten, huurkosten en
voorlopige pensioenpremie januari 2022.
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3.3.3 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden en kasmiddelen
aangehouden in euro’s. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

3.3.4 Reserves en fondsen
Het saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd, dan wel
onttrokken aan de Reserves en Fondsen.

De Algemene reserve is gevormd ten behoeve van de continuïteit.
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3.3.5 Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden
gespecificeerd:

en

overlopende

passiva

kunnen

als

volgt

worden

3.3.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ter realisatie van de belangenbehartiging richting de overheid is de Vereniging van
Fondsen in Nederland (FIN) een samenwerkingsverband aangegaan met Goede
Doelen Nederland (GDN), Contact in Overheidszaken (CIO). Samen vormen zij de
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De FIN heeft zich verplicht
haar aandeel in de kosten van het SBF te voldoen.
De jaarlijkse huur van de kantoorruimte van de FIN uit hoofde van het huurcontract
bedraagt circa € 19.000. De huur heeft een opzegtermijn van 12 maanden.
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3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
3.4.1 Som van de baten
De totale baten zijn in 2021 afgenomen met € 5.256 tot € 434.360. Deze afname
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling in de vrijwillige bijdrages.
Halverwege het jaar hebben veel FIN leden gehoor gegeven aan de oproep om een
extra vrijwillige bijdrage te doen ter versterking van de ledenwerving en de
zelfregulering. Dit verzoek aan de leden is niet gedaan in de vorm van een
projectaanvraag, zoals bij de bouw van de website in 2019 en 2020, maar in de vorm
van een verzoek aan alle leden om gedurende 3 jaar een extra vrijwillige bijdrage
te doneren van 20% van de contributie. In 2021 is er tevens een
contributieaanpassing besproken, die in 2022 ter besluitvorming zal worden
voorgelegd aan de leden.

3.4.2 Lasten activiteiten
De lasten activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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3.4.3 Lasten organisatie
De lasten organisatie worden onderverdeeld naar de onderstaande categorieën:
Lasten personeel en bestuur:

De vereniging van Fondsen in Nederland heeft gedurende 2021 3,5 FTE in dienst.
De voorzitter krijgt een vergoeding op basis van vacatie van € 20.000 per jaar. De
overige bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen,
voorschotten en/of garanties gegeven.

Lasten huisvesting:
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

Huurkosten

19.033

20.400

19.043

Totaal huisvestigingskosten

19.033

20.400

19.043
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Overige lasten organisatie:

3.5

Resultaatbestemming

Het resultaat ad -/- € 29.233 wordt gemuteerd in de Algemene reserve. Dit kan als
volgt worden gespecifieerd:

3.6

Ondertekening van de jaarrekening

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Fondsen in Nederland –
FIN op 7 april 2022, te Den Haag.

Ir. R.C. van der Giessen, voorzitter

Ir. S.A. ten Bokkel Huinink, penningmeester
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Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van de Vereniging van Fondsen in Nederland
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Vereniging van Fondsen in Nederland te
Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Vereniging van
Fondsen in Nederland per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 de Vereniging van Fondsen in Nederland 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. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij. 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 RJ640 Organisaties-zonderwinststreven is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens
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 RJ640
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 RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
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 vereniging 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
vereniging 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 vereniging 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
en
ethische
voorschriften,
de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

-

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie en het bestuur onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.
Leersum, 4 april 2022
Van Ree Accountants
W.G.
drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant

