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Inhoud

2020 2019 2018 2017 2016

Omzet
Contributies 3.114 3.084 3.004 2.859 2.811

Beleggingsopbrengsten 119 329 1.385 187 241

Overige opbrengsten 600 796 1.076 668 636

Totale omzet 3.833 4.209 5.465 3.714 3.688

Kosten 3.928 4.005 3.997 4.255 3.557

Resultaat voor belastingen -94 204 1.469 -541 131

Belastingen -26 -25 -23 -25 -21

Resultaat na belastingen -120 178 1.446 -566 110

Eigen Vermogen 7.061 7.181 7.003 5.557 6.123

Aantal FTE ultimo jaar 12,7 12,5 12,5 13,3 12,1

Aantal leden ultimo jaar 128.297 124.581 124.327 122.590 120.409

Kerncijfers
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Balans per 31 december 2020

voor voorstel bestemming saldo van baten en lasten (x € 1)

ACTIVA 2020 2019

Vaste activa
Materiële vaste activa (1) 0 125

Financiële vaste activa (2) 6.239.567 4.715.642

Deelneming (3) 122.521 122.521

6.362.088 4.838.288

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa(4) 128.592 363.099

Liquide middelen (5) 1.854.954 4.215.779

1.983.546 4.578.878

Totaal activa 8.345.634 9.417.166

PASSIVA

Eigen vermogen (6)
Overige reserves 7.181.205 7.002.788

Onverdeeld resultaat boekjaar -120.275 178.417

7.060.930 7.181.205

Voorzieningen (7) - 207.000

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva (8) 1.284.704 2.028.961

 

Totaal passiva 8.345.634 9.417.166
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Staat van baten en lasten

(x € 1)

2020 2019

Baten
Contributies 3.114.652 3.084.168

Beleggingsresultaten 119.126 329.165

Overige opbrengsten 599.708 795.231

Totaal baten 3.833.486 4.208.564

Lasten

Personeelslasten (9) 1.155.732 1.485.134

Overige bedrijfslasten (10) 2.771.891 2.518.690

Afschrijvingen op materiële vaste activa 125 834

 

Totaal lasten 3.927.748 4.004.658

Saldo van baten en lasten vóór belastingen -94.262 203.906

Belastingen (11) -26.013 -25.489

Saldo van baten en lasten na belastingen -120.275 178.417
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Algemeen

De Vereniging VvAA, statutair gevestigd als zetel houdende  
te Utrecht aan Orteliuslaan 750 en hierna te noemen “de 
 Vereniging”, is een vereniging en heeft ten doel het behartigen 
van de immateriële en materiële belangen van haar leden.  
De vereniging is in het handelsregister ingeschreven onder 
nummer 40476209.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat 
is beëindigd op balansdatum 31 december 2020. De jaar
rekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze jaarrekening 
is op gesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en 
voor bestemming van het saldo van baten en lasten.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens 
de functionele valuta is van de vereniging. Alle financiële 
 informatie is  in hele euro’s weergegeven.

Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van 
voorzieningen. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
 waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt 
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op 
de balans als een transactie niet leidt tot een belangrijke 
 verandering in de economische realiteit.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 
 op genomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
 nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle 
of  nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 
verplichting aan derden zijn overgedragen. Verder wordt een 
actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voor
waarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde.

In de winst en verliesrekening worden de aan het boekjaar toe 
te rekenen baten en lasten verantwoord.

Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere 
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt bij materiele 
vaste activa de realiseerbare waarde van het actief geschat. 
De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde 
en de opbrengstwaarde. Voor financiële vaste activa wordt de 
(geamortiseerde) kostprijs of lagere reële waarde toegepast.

Materiële vaste activa
Deze worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek 
van lineaire afschrijvingen op basis van geschatte levensduur 
en bijzondere waardeverminderingen.

 Naam categorie Omvat Afschrijving
in jaren

Informatieverwerkende
apparatuur

Printers, 
kopieerapparaten, faxen

5

Toelichting behorende 
bij de jaarrekening 2020
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Financiële vaste activa

Onroerend goed
Op het pand in Amersfoort wordt niet meer afgeschreven.  
Dit pand wordt niet gehouden als belegging.

Aandelenfondsen en hypotheekfondsen
Deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. 
Negatieve ongerealiseerde waarde mutaties op beleggings
fondsen worden verwerkt in de beleggingsopbrengsten. 
 Positieve ongerealiseerde waarde mutaties worden in de 
 beleggingsopbrengsten verwerkt tot de kostprijs.

Obligaties
Obligaties zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
door middel van de effectieve rentemethode, zo nodig onder 
aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. In de 
berekening wordt rekening gehouden met agio of disagio op  
het moment van verkrijging. Waardering tegen (geamortiseerde) 
kostprijs geldt indien het voornemen en de mogelijkheid 
bestaan de vastrentende waarden tot het einde van de looptijd 
aan te houden. Als niet aan dit uitgangspunt wordt voldaan 
en verkoop op kortere termijn aannemelijk is, wordt papier 
met beursnotering gewaardeerd tegen marktwaarde en 
papier zonder beursnotering op geamortiseerde kostprijs. 
De  gerealiseerde verkoopresultaten op en structurele waarde
verminderingen van beleggingen in vastrentende waarden 
worden in de winst en verliesrekening verwerkt.

Deelnemingen
Op grond van artikel 2:389 lid 9 is de deelneming in VvAA 
Groep B.V. gewaardeerd tegen kostprijs. 
De gegronde redenen hiervoor zijn dat dat waardering tegen 
nettovermogenswaarde niet passend is bij het doel van de 
jaarrekening, noch bij de doelstelling van de Vereniging zelf. 
Hoewel het belang in VvAA Groep de doelstelling van de ver
eniging dient, is het houden ervan niet gericht op het realise
ren van rendement.
 
Daarnaast zou de waardering van het belang tegen nettover
mogenswaarde als impact hebben dat de primaire activiteiten 
van vereniging immaterieel zouden worden ten opzichte van 
het totaal van de jaarrekening. De nettovermogenswaarde en 
ontwikkeling ervan wordt wel vermeldt onder de toelichting op 
de deelneming. 

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
mogelijke oninbaarheid. Deze wordt waar mogelijk op basis 
van individuele beoordeling bepaald.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt 
hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Voorzieningen
Voor het bepalen van de pensioenvoorziening is gebruik 
 gemaakt van schattingen en veronderstellingen. De daad
werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld en bij herziening opgenomen in de periode waarin 
de schatting wordt herzien alsook in toekomstige periodes 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Kortlopende schulden
De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Bepaling saldo van baten en lasten

In de staat van baten en lasten worden de aan het boekjaar toe 
te rekenen baten en lasten verantwoord.

Baten
Contributies voor lidmaatschap worden als baten verantwoord 
wanneer deze verschuldigd zijn door het lid. Opbrengst uit 
 beleggingen betreft het saldo van de exploitatieopbrengst 
(huur, dividend, intrest en gerealiseerde koerswinsten) uit 
onroerend goed, aandelen en beleggingen in vastrentende 
waarden.  Overige opbrengsten betreffen voornamelijk de 
 advertentiebaten van het magazine Arts en Auto, de opbrengsten 
worden verantwoord in de periode waarop de advertentie
baten betrekking hebben.

Personeelslasten
De beloningen van het personeel worden als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin 
de  arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet 
 uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. 
De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienst
verband wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
 verplichting af te wikkelen.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden als last in de staat van baten 
en lasten verantwoord in de periode waarin de lasten zijn 
gemaakt.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde  
en verrekenbare winstbelastingen. 
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting 
is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare 
winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belasting
tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum en eventuele 
 correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Belastingvorderingen en verplichtingen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.
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Toelichting op de balans 

(x € 1)

Vaste activa

1     Materiële vaste activa

Stand per
1 januari

(Des-)
Investeringen Afschrijvingen

Stand per
31 december 2020

Informatie-verwerkende apparatuur
en programmatuur 125 - -125 0

125 - -125 0

Cumulatieve aanschafwaarde 2.503 2.503

Cumulatieve afschrijvingen -2.378 -2.503

2     Financiële vaste activa

Stand per
1 januari

2020
Aankopen

Verstrekkingen
Verkopen
Lossingen

Herwaardering
en overige

mutaties

Stand per
31 december 

2020

Onroerende zaak 1 - - - 1

Aandelenfondsen 3.131.306 234.590 -212.827 27.863 3.180.932

Hypotheekfondsen 1.000.000 - - - 1.000.000

Obligaties 584.335 2.062.897 -590.625 2.027 2.058.634

4.715.642 2.297.487 -803.452 29.890 6.239.567

De “Onroerende zaak” betreft een oude dienstwoning in Amersfoort behorende bij het voormalige kantoorpand aan de Pieter Bothlaan. De W.O.Z. waarde 
conform taxatie door de Gemeente Amersfoort bedraagt € 680.000 conform taxatie per 1 januari 2020 (peildatum 1 januari 2019: € 659.000).

De aanschafwaarde van de “Aandelenfondsen” bedraagt per 31 december 2020 € 3.180.932 (2019: € 3.131.306). De beurswaarde per 31 december 2020 
bedraagt € 4.055.108  (2019: € 3.940.127).

De aanschafwaarde van de “Hypotheekfondsen” bedraagt € 1.000.000 (2019: € 1.000.000). De beurswaarde per 31 december 2020 bedraagt  
€ 1.098.993 (2019: € 1.095.426).

De nominale waarde van de “Obligaties” bedraagt € 2.025.000. (2019: € 575.000). De beurswaarde per 31 december 2020  
bedraagt € 2.067.525  (2019: € 594.863).
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3     Deelneming

De Deelneming betreft een 100% belang in VvAA Groep B.V. en is gevestigd te Utrecht, Orteliuslaan 750. Het groepsvermogen van VvAA Groep B.V.  
per 31 december 2020 bedraagt € 249 miljoen (31 december 2019: € 229 miljoen, mutatie 2020 € 20 miljoen, mutatie 2019 € 10 miljoen). Zoals 
 verantwoord in de jaarrekening van VvAA Groep B.V., gebaseerd op de door haar gekozen waarderingsgrondslagen.

Vlottende activa

4     Vorderingen en overlopende activa

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren 39.140 50.209

Pensioenen 4.265 4.265

Rekening-courant VvAA Groep B.V. gelieerde vennootschappen 149 156.676

Te ontvangen interest 1.244 13.506

Overige vorderingen en overlopende activa 97.635 139.084

142.433 363.740

Af: voorziening oninbaarheid 13.841 641

128.592 363.099

Het verloop van de voorziening oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 641 76.911

Toevoeging/onttrekking debiteuren 13.200 -76.270

Stand per 31 december 13.841 641

De looptijd van alle vorderingen en overlopende activa is korter dan 1 jaar. De toename van de vorderingen en overige activa  
wordt veroorzaakt door een toename van het saldo van de rekening-courant verhoudingen met diverse aan de vereniging  gelieerde vennootschappen.
 

5     Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn banktegoeden en staan ter vrije beschikking van Vereniging VvAA.



Financieel jaarverslag 2020 Vereniging VvAA - 10 -

6     Eigen vermogen

Het verloop van deze post is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 7.181.205 7.002.788

Onverdeeld resultaat boekjaar -120.275 178.417

Stand per 31 december 7.060.930 7.181.205

Het eigen vermogen is opgebouwd met in voorgaande jaren ingehouden winsten.
Het resultaat na belastingen over 2020 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen vermogen. Het eigen vermogen is in zijn geheel vrij 
besteedbaar.

Bij vaststelling van de jaarrekening is een groot deel van de wereld in de greep van het COVID-19-virus. De vereniging heeft de gevolgen van de uitbraak van 
COVID-19 geëvalueerd. Deze evaluatie heeft vooralsnog geen thema’s opgeleverd die de vereniging als gevolg van COVID-19 doet twijfelen aan haar 
 solvabiliteit, liquiditeit en daarmee haar continuïteit.

Het geven van een betrouwbare schatting van de financiële gevolgen voor het hele jaar 2021 is op dit moment echter niet mogelijk. Het effect op onze finan-
ciële resultaten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de periode waarover de impact zich uitstrekt, de impact op de wereldwijde economie en 
op de financiële markten.

7     Voorzieningen

Stand per
1 januari Toevoegingen Vrijval

Stand per
31 december 2020

Voorziening pensioenindexatie (afkoop 
toekomstige verplichtingen) 207.000 - -207.000 -

207.000 - -207.000 -

De in 2019 gevormde pensioenvoorziening voor de afkoop van het indexatiebudget is op 30-04-2020 overgemaakt aan a.s.r. hiermee is deze voorziening 
vrijgevallen.

Voor 2020 zijn geen nieuwe voorzieningen opgenomen.

8     Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2020 31-12-2019

Vooruit ontvangen contributies 528.815 1.610.521

Belastingen en premies sociale verzekeringen 238.721 198.077

Crediteuren 42.235 26.886

Rekening-couranten VvAA Groep B.V. gelieerde vennootschappen 316.292 63.665

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 158.641 129.812

1.284.704 2.028.961

De looptijd van alle overlopende passiva is korter dan 1 jaar.
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Niet in de balans opgenomen  verplichtingen

Leaseverplichtingen

Betalingen uit hoofde van operationele leasecontracten worden, gespreid over de looptijd van het leasecontract, ten laste van de staat van baten en lasten 
gebracht. De totale leaseverplichting bedraagt € 29.735 (2019: € 48.902) en daarvan heeft € 15.014 (2019: € 21.542) een looptijd van minder dan 1 jaar 
en € 14.721 een looptijd tussen de 1 en 5 jaar (2019: € 27.359). De leaseverplichting heeft betrekking op lease-auto’s.

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Vereniging VvAA vormt samen met een belangrijk deel van de aan VvAA Groep gelieerde vennootschappen (VvAA Schadeverzekeringen N.V., VvAA Groep B.V., 
VvAA Quality Time B.V., VvAA Financieel-Economisch Adviesbureau B.V., Stichting VvAA Rechtsbijstand, VvAA Belastingadviseurs en Consultants B.V., VvAA 
Investments B.V., VvAA Opleidingen en Teamcoaching B.V. en VvAA Consultants B.V.) een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Toelichting op de staat van baten en lasten

(x € 1)

Baten
De baten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 400.629 (9,5 %). Dit wordt met name veroorzaakt door een lager resultaat op de beleggingen (in 2020 
€ 210.039 lager dan in 2019). 

Het koersresultaat op aandelenfondsen bedroeg in 2020 € 27.863 (2019 € 186.190). De reguliere beleggingsopbrengsten (rente, dividend en huur) 
bedroegen in zowel 2020 als 2019 circa € 0,1 mln.

De overige opbrengsten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 195.523. Deze daling komt voornamelijk doordat er vanwege COVID-19 minder 
 advertenties zijn geplaatst in het blad Arts en Auto, waardoor de advertentie opbrengsten lager zijn uitgevallen. 

Lasten

9     Personeelslasten

2020 2019

Salarissen 872.287 978.096

Sociale lasten 159.741 174.278

Pensioenlasten 123.704 332.760

1.155.732 1.485.134

De pensioenlasten vielen in 2019 eenmalig hoger uit vanwege de gevormde pensioenvoorziening voor de afkoop van het indexatiebudget (€ 207.000).

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 12,7, omgerekend naar volledige mensjaren (2019: 13,1). Hiervan waren, evenals 
in 2019, geen personen werkzaam buiten Nederland.

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar  verschillende personeelscategorieën:

2020 2019

Management 1,4 1,4

Overige 11,3 11,7

12,7 13,1

Bezoldiging bestuurders

Aan bezoldigingen als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW is voor de (voormalige) bestuurders in het boekjaar ten laste van de vereniging gekomen een bedrag 
van € 322.675 (2019: € 271.357). De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding aangevuld met een vergoeding voor onkosten.
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10     Overige bedrijfslasten

2020 2019

Overige personeelslasten 183.504 217.815

Huisvestingslasten 57.995 56.648

Profilering VvAA 261.318 373.261

Overige verkooplasten 17.946 15.884

Autokosten 35.728 47.014

Drukwerk 460.733 412.274

Porti en overige verzendkosten 380.794 383.982

Honoraria freelancers 135.888 135.861

Overige kantoorlasten 47.675 20.114

Vergoedingen bestuursleden 338.549 278.233

Doorberekende kosten 350.000 350.000

Adviseurs- en controlekosten 165.286 41.698

Overige algemene kosten 336.475 185.906

2.771.891 2.518.690

Onder profilering vallen alle kosten die projectmatig gemaakt worden om Vereniging VvAA sterker te profileren als de ledenorganisatie en dienstverlener in 
het zorgveld.
De doorberekende kosten zijn de kosten die VvAA Groep B.V. volgens afspraak doorbelast aan vereniging voor administratieve ondersteuning.

11     Belastingen

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting is met de Inspecteur, ingaande boekjaar 2017 voor een periode van vijf jaren, een nieuwe afspraak gemaakt 
over de vaststelling van de winst waarover het geldende tarief moet worden berekend. 

De fiscale winst wordt bepaald op basis van de cost plus methode waarbij een percentage van 5% is overeengekomen. Als grondslag voor de berekening 
gelden de directe kosten gemaakt ten behoeve van (de uitgave van) het blad Arts en Auto vermeerderd met de door te berekenen kosten van de groeps-
diensten die zien op (de uitgave van) het blad Arts en Auto.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die zodanig van invloed zijn op de balans en/of winst- en verliesrekening dat die hier vermelding zouden 
behoeven.

Utrecht, 10 juni 2021

Willem Veerman (ad-interim voorzitter) Tijmen Hiep (penningmeester)
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Bestemming saldo van baten en lasten
De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig de artikelen 27 en 28 van de statuten van VvAA Groep B.V., 
die als volgt luiden:

Het bestuur zal de Algemene Ledenvergadering voorstellen om het negatieve saldo van baten en lasten over dit 
boekjaar ad € 120.275 te onttrekken aan de overige reserve als onderdeel van het “Eigen vermogen”.

Overige gegevens



Aan: de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur van  
Vereniging VvAA

Verklaring over de in het  
Financieel jaarverslag  
opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging VvAA (of 
hierna ‘de vereniging’) te Utrecht (hierna ‘de jaarrekening') 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een ge
trouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermo
gen van Vereniging VvAA per 31 december 2020 en van het 
resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:

 1 de balans per 31 december 2020;
 2 de staat van baten en lasten over 2020; en
 3  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
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 Vereniging VvAA zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht rele
vante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag 
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat 
 het Financieel jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
  de kerncijfers; en
  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenig
baar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 
van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereis

Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant 
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ten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamhe
den bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor 
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het 
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoor
delijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mo
gelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwe
gen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag
gevingsstelsel 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 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 uitvoe
ren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controleinformatie 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 
de 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 professioneelkritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhanke
lijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:
  het identificeren en inschatten van de risico's dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controleinformatie die voldoende en ge
schikt 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 samen
spanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voor
stellen van zaken of het doorbreken van de interne beheer
sing;

  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel controlewerk
zaamheden 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 vereniging;

  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalue
ren 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 controleinformatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de 
aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelich
tingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclu
sies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkre
gen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekom
stige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet langer 
kan handhaven;

  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtin
gen; 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.

Amstelveen, 10 juni 2021
KPMG Accountants N.V.

J.N. Vos RA
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