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Bestuursverslag 2019 

 
 

1. Inleiding  

Stem van Afrika is een stichting die community based media in Afrika ondersteunt. De stichting is 
opgericht in 1962 door Nederlandse omroepmensen in de overtuiging dat community radio een 
grote bijdrage kan leveren aan de emancipatie van bevolkingsgroepen. Vanuit die overtuiging 
werkt Stem van Afrika nog steeds. De stichting heeft een bescheiden belegd vermogen. Het 
jaarlijkse rendement van dat vermogen wordt uitgegeven aan community media instellingen of 
projecten in Afrika.  

Stem van Afrika is lid van de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations, en 
onderschrijft de FIN-gedragscode.  

2. Uitgangspunten  

Stem van Afrika heeft in 2015 een ‘position paper ’gepubliceerd. Aan de hand hiervan worden 
aanvragen voor ondersteuning beoordeeld op de volgende uitgangspunten:  

1. Stem van Afrika (‘Stem’) ondersteunt de organisatieontwikkeling van community- 
radiostations (‘radiostations’) in Afrika. Stem ondersteunt niet de aanschaf van 
(radio)apparatuur.  

2. Stem verlangt dat programma’s / projecten in principe een belangrijke invloed hebben op 
meerdere radiostations, of op partijen die organisatieontwikkeling bij verschillende 
radiostations ondersteunen. Stem kan ook individuele radiostations ondersteunen. Stem 
kan ook programma’s / projecten ondersteunen die invloed hebben op de community- 
radiosector in het algemeen (sectorontwikkeling).  

3. Stem ondersteunt radiostations die aantoonbaar betrokken zijn bij de gemeenschap, dorp of 
buurt. Dit kunnen radiostations in handen van de gemeenschap zijn, of die ondersteund 
worden door en/of de mogelijkheid hebben om een groot deel van de gemeenschap te 
mobiliseren.  

4. Stem ondersteunt radiostations rechtstreeks. Stem concentreert de inspanningen op 
community-radio in Engelstalig Oost-Afrika.  
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5. Stem verwacht dat radiostations / projecten / programma’s structureel en duurzaam zijn. 
Stem verlangt een minimale eigen bijdrage van de begunstigden. Stem beseft dat soms 
langdurige ondersteuning gewenst kan zijn en is bereid het afbouwen van een project / 
programma te ondersteunen om een blijvend effect te garanderen.  

6. Stem is bereid om deelprojecten van door andere organisaties geïnitieerde projecten te 
ondersteunen. Dit deelproject moet dan aan bovenstaande uitgangspunten voldoen.  
 

3a Projecten  

In 2019 is geld uitgekeerd aan de volgende projecten (totaal €42.000):  

• a)  Fadeco, Tanzania. Dit programma bestaat uit een media training voor journalisten op 
het gebied van verkeersveiligheid. De eerste betaling betrof de afsluiting van fase 1. In 
2019 heeft het bestuur een tweede betaling verricht van €12.500.  

• b)  KCOMNET, Kenia. Dit project behelst het verbeteren van de financiële duurzaamheid 
van radiostations door community participatie en marketing. In 2019 heeft het bestuur 
de  laatste betaling van 5.500,- geaccordeerd (van in totaal 59.500,-). 

• c)  Radio Pacis, Oeganda. Dit betreft het opzetten van een nieuwe training voor audience 
research. Radio Pacis is een nieuwe partner voor ons. Radio Pacis past in ons programma 
om audience research verder uit te bouwen in Oeganda. Men richt zich ook op de 
vluchtelingen uit Soedan. In 2019 heeft het bestuur een tweede betaling van  €5.600,- 
goedgekeurd en de laatste betaling €1.400,- geaccordeerd (van in totaal €14.000,-). 

• d) UMWA, Uganda: Enhancing Access to Sexual and Reproductive Rights. In 2019 heeft 
het bestuur de eerste betaling van €6.000,- en de tweede betaling €11.000,- goedgekeurd 
(van in totaal €30.000,-). 
 

Daarnaast zijn er voor € 8.443 éénmalige bestedingen geweest. 

3b CAMECO  

Voor het organiseren en voorbereiden van aanvragen en voor het begeleiden van projecten heeft 
de Stem van Afrika in 2017 het contract met CAMECO (Catholic Media Council) verlengd voor 
een periode van 2018 tot en met 2021. Het contract bestaat uit een jaarlijkse vaste betaling van 
€10.000 en een variabel bedrag afhankelijk van de omvang van de portefeuille. Over 2019 is in 
totaal €20.000 betaald onder het bestaande contract.  

3c. Frans-Koensfonds  

Oud-voorzitter Frans Koens heeft een deel van zijn bezittingen aan Stem van Afrika nagelaten. De 
afwikkeling hiervan is in 2013 (na afsluiting van het balansjaar) voltooid. In 2016 heeft de Stem 
nog een legaat van ca. €73.000,- gekregen uit de erfenis van Frans Koens door de afwikkeling van 
de stichting Communicatie en Cultuur. Dit bedrag is toegevoegd aan het Frans Koensfonds. Het 
bestuur heeft besloten om dit geld apart te houden voor projecten die (net) buiten de 
uitgangspunten van het position paper van 2015 vallen, maar wel voldoen aan het algemene 
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uitgangspunt dat ze ten goede komen aan emancipatie van bevolkingsgroepen via radio en aan 
radio verwante media. In principe wordt er jaarlijks €37.500 uit dit Frans Koensfonds beschikbaar 
gesteld. Voor grote projecten die kunnen leiden tot een structurele sectorontwikkeling kan hiervan 
worden afgeweken, zowel wat betreft regio als maximaal bedrag. Projecten voor dit aparte fonds 
zullen volgens de gebruikelijke procedure worden gescreend. In 2019 zijn er geen aparte projecten 
voor het FKF geselecteerd, het fonds blijft €291.366 groot. 

 

4. Financiën  

Het vermogen van de stichting Stem van Afrika is voor het grootste deel belegd in aandelen, 
vastgoedfondsen en vastrentende waarden. Het beleggingsbeleid van de stichting Stem van Afrika 
is gericht op een zodanige vermogensgroei dat de komende 10 jaar gemiddeld de subsidies en de 
kosten per jaar worden gedekt. Door dalende rentes en onzekere beleggingsresultaten is deze groei 
van het vermogen de laatste jaren onder druk komen te staan. Het bestuur heeft in 2019 besloten 
dat ook bij lager of zelfs negatief rendement de projectfinanciering kan worden gecontinueerd, 
waar nodig ten koste van het vermogen. 

Het Dagelijks Bestuur zal in 2020 in overleg met ABN/AMRO het beleggingsprofiel en de 
onderliggende portefeuilles aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Er wordt gestreefd naar een 
zo hoog mogelijk rendement - met inachtneming van duidelijke risicobeperkingen - te realiseren. 
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een apart Treasury Statuut en wordt jaarlijks in het bestuur 
besproken.  

In 2019 werd aan subsidies voor een bedrag van €50.443 uitgegeven, aan CAMECO €20.000 en 
werd aan algemene kosten een bedrag van €5.393 besteed. Aan directe beleggingsinkomsten werd 
een positief resultaat van €209.380 gerealiseerd, exclusief beleggingskosten ABN AMRO van 
€13.837. Als gevolg van de positieve beleggingsopbrengsten sloten we het boekjaar 2019 af met 
een overschot van €119.707. Daarnaast vond een ‘lossing’ plaats van €100.000. 

Per het einde van 2018 bedroeg het vermogen van Stem € 2.197.764. Per het einde van 2019 
bedroeg het vermogen van de stichting €2.317.471. 

De verdeling van de beleggingsportefeuille, de z.g. assetmix valt binnen de normen van het 
Treasury Statuut.  
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5. Bestuurssamenstelling  

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2019 een maal, het Dagelijks Bestuur kwam ook een keer 
bijeen. Door persoonlijke omstandigheden werden de novemberbijeenkomsten (DB en AB) 
verschoven naar 24 januari 2020.  

Het bestuur van de Stichting Stem van Afrika was in 2019 als volgt samengesteld:  

Dagelijks bestuur: 
drs Marc Breij, voorzitter 
dhr. Pieter de Wit, penningmeester  
drs Jacqueline Cabri, secretaris  

De bevoegdheden van de dagelijks bestuursleden zijn zodanig geregeld met de bank dat alle 
financiële beslissingen boven de €25.000 euro onder een gezamenlijke bevoegdheid van voorzitter 
en penningmeester vallen.  

Overige bestuursleden: 
drs Yvonne Heselmans 
mr Gerarda Hessing 
dhr. Michel Philippart 
dhr. Wim Jansen  

Het rooster van aftreden ziet er per december 2019 als volgt uit:  

 Jaar van 
aantreden 

Jaar van 
aftreden 

Breij 2009 2019 

Hessing 2009 2019 

Heselmans 2009 2019 

Cabri 2010 2020 

Wit 2015 2020 

Philippart 2017 2022 

Jansen 2018 2023 

Van der Winden 2020 2025 

 

Het bestuur wordt bijgestaan door adviseurs J. Swart en B. Wapstra.  

Accountant: Meester & Kuiper 

Administrateur: Van Hooff & Partners 

Statuten: Laatstelijk gewijzigd op 4 januari 2001 bij notaris L. Davina te Hilversum 

Inschrijving: Kamer van Koophandel onder nummer 41192548 
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RESULTAAT EN BEGROTING 2019 
 
 

2019 2019 Afwijking

Werkelijk Begroot

Opbrengst beleggingen (inclusief kosten) 42.140€         45.000€         2.860) (€         

Koersresultaat beleggingen 153.403         35.000           118.403         

195.543€       80.000€         115.543€       

Diverse kosten 5.393€           7.500€           2.107) (€         

Totaal beschikbaar voor doelstelling 190.150€       72.500€         117.650€       

Bestedingen 70.443           117.500         47.057) (         

119.707€       45.000) (€       164.707€       

Giften/legaten -                     -                     -                     
Overschot / tekort 119.707€       45.000) (€       164.707€       

Verdeling:

Vrij besteedbaar vermogen 119.707€       45.000) (€       164.707€       

Bestemmingsfonds Frans Koens -                     -                     -                     
119.707€       45.000) (€       164.707€       
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A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
 (na resultaatbestemming)  

31-dec-19 31-dec-18

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

Effecten 1.890.733€    1.837.330€    

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn

Overige vorderingen 18.731€         20.795€         

Liquide middelen

Bankrekeningen 411.207€       342.839€       

Totaal der activa 2.320.671€    2.200.964€    
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31-dec-19 31-dec-18

Passiva

Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 1.966.088€    1.966.088€    

Overige reserve 60.017           59.690) (         

Bestemmingsfonds Frans Koens 291.366         291.366         

2.317.471€    2.197.764€    

Schulden op korte termijn

Overige schulden 3.200             3.200             

3.200€           3.200€           

Totaal der passiva 2.320.671€    2.200.964€    
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018

Baten

Baten uit beleggingen 209.380€       87.673) (€       

Giften, legaten en overige bijdragen -                     -                     

209.380€       87.673) (€       

Lasten

Besteed aan doelstellingen 50.443€         68.400€         

Werkzaamheden Cameco 20.000           20.000           

Kantoorkosten 594                711                

Reis-, vergader- en representatiekosten 884                1.926             

Accountantskosten 3.915             3.751             

Kosten van beleggingen 13.837           12.090           

89.673€         106.878€       

Overschot / tekort 119.707€       194.551) (€     

Overschot / tekort is toegevoegd / onttrokken aan:

Vrij besteedbaar vermogen 119.707€       194.551) (€     

Bestemmingsfonds Frans Koens -                     -                     
119.707€       194.551) (€     
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 
a. Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor de 
waardering van activa, passiva en resultaatbepaling. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
 Adres 
Postadres: Veldlust 18 te Amstelveen (1188 JM)        
Website: www.stemvanafrika.nl 
E-mail: info@stemvanafrika.nl 
 
 Statutaire zetel 
De statutaire zetel van de Stichting is Hilversum. 
 
 Kamer van Koophandel 
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
41192548. 
 
b. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Financiële vaste activa: 
De aandelen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde op de balansdatum. De 

obligaties worden gewaardeerd tegen de beurswaarde op de balansdatum. Zowel 

gerealiseerde koersresultaten als ongerealiseerde koersresultaten worden verwerkt 

via de staat van baten en lasten. 

 
Vorderingen en schulden: 
Alle vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten: 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
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c. Toelichting op de balans 
 
1. Financiële vaste activa 
 
Beleggingen 31-dec-19 31-dec-18

Obligaties 891.056€       965.669€       

Aandelen 895.846         768.093         

Alternatieve beleggingen 103.831         103.568         
1.890.733€    1.837.330€    

De beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurskoers op de balansdatum.

Zowel gerealiseerde koersresultaten als ongerealiseerde koersresultaten worden verwerkt via 

de staat van baten en lasten.

 
2. Vorderingen op korte termijn 
 
Onder de vlottende activa worden als regel vorderingen opgenomen met een looptijd van niet langer 
dan een jaar. 
 

Vorderingen 31-dec-19 31-dec-18

Dit betreft de volgende posten:

Couponrente lopende obligaties 14.591€         16.580€         

Rente banken 18                  67                  

Dividendbelasting 4.122             4.148             
18.731€         20.795€         

 
Liquide middelen

ABN AMRO, bestuurrekening 699 1.404€           2.430€           

ABN AMRO, spaarrekening 339 395.504         320.128         

ABN AMRO, spaarrekening 240 14.299           20.281           
411.207€       342.839€       
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3.  Reserves en fondsen 
 
Stichtingskapitaal 
Dit betreft het vermogen dat is vastgelegd met name in aandelen en obligaties voor het realiseren van 
de doelstelling van de Stichting. 
 

Overige reserve 2019 2018

Overige reserve per 1 januari 59.690) (€       134.861€       

Bij/af: saldo staat van baten en lasten lopend verslagjaar 119.707         194.551) (       

60.017€         59.690) (€       

Bij/af: vrijval/dotatie bestemmingsfonds -                     -                     
Overige reserve per 31 december 60.017€         59.690) (€       

 
Bestemmingsfonds Frans Koens

Saldo per 1 januari 291.366€       291.366€       

Bij: dotatie -                     -                     

291.366€       291.366€       

Af: onttrekking -                     -                     
Saldo per 31 december 291.366€       291.366€       

 
 
Resultaatbestemming 
 
Van het overschot ad € 119.707 wordt € 0 toegevoegd aan het 

bestemmingsfonds Frans Koens, het restant van € 119.707 wordt toegevoegd 

aan de overige reserves. 

 
4.  Schulden op korte termijn 
 

Overige schulden 31-dec-19 31-dec-18

Deze post bestaat uit:
Nog te betalen accountantskosten 3.200€           3.200€           
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d. Toelichting op de staat van baten en lasten 

2019 2018

Baten uit beleggingen

Totaal baten uit dividenden 31.861€         33.240€         

Totaal baten ontvangen couponrente 26.355           23.142           

58.216€         56.382€         

Mutatie overloop couponrente 1.989) (           3.696             

56.227€         60.078€         

Overige

Bankrente en kosten (gesaldeerd) 250) (€            15) (€              

Koersresultaat beleggingen:

Gerealiseerd koersresultaat 2.520) (€         3.223) (€         

Ongerealiseerde koersresultaten 155.923         144.513) (       

153.403€       147.736) (€     

Totaal baten uit beleggingen 209.380€       87.673) (€       

 
 
Besteed aan doelstellingen
Audience Research Toolkit, Kenya 1.500€           -€                   

Cameco, Tanzania 943                -                     

UMWA Uganda, Sexual end Reproductive Rights 17.000           -                     

St. Mind Venture Int., Kenya 6.000             -                     

Fadeco, Tanzania, phase2 12.500           19.000           

Radio Pacis, Uganda 7.000             7.000             
KCOMNET, Kenya 5.500             14.000           
Mama FM (UMWA), Uganda -                     2.400             

Fadeco, Tanzania -                     4.000             

TEC, Tanzania -                     22.000           
50.443€         68.400€         

 
Werkzaamheden Cameco
Cameco 20.000€         20.000€         

 
Kosten van beleggingen
Bewaarloon en provisies 13.837€         12.090€         
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Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Stem van Afrika d.d. …….. ………..2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer. W.A.E Jansen     de heer P.M.G. de Wit 
 
 
 
  

Was getekend,
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OVERIGE GEGEVENS 

 
 



MEESTER
& KUIPER M&K Hilversum B.V.

’s-Gravelandseweg 45 1217 EH Hilversum
Postbus 1469 1200 BL Hilversum
Telefoon: +31 (0)35 621 22 12
E-mail: info@mk.nl Internet: www.mk.nl
K.v.k.: 32103475 BTW Nr.: NL 813743114B01

ACCOUNTANTS
B E L A S T I N G A D V I S E U R Sr

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Stem van Afrika

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Stem van Afrika te Hilversum gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Stem van Afrika per 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de in de jaarrekening opgenomen grondslagen.

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stem van Afrika zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheids-regels 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 rapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die bestaat
uit:

het bestuursverslag
resultaat en begroting 2019.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit
de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag.

Voorwaarden:
Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van het lg
SRA van toepassing, welke zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,
onder nummer 40481496.

Aangesloten bij:
NBA, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
NOB, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
SRA, Samenwerkende Registeraccountants & Accountants-Administratieconsulenten



MEEST E R
& KUI P E R
ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURSr

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 grondslagen, zoals opgenomen in de jaarrekening. 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 organisatie 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
organisatie bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaatrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Hilversum, 28 september 2020

M&K Hilversum B.V.

A.J. de Quaasteniet RA
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