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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Voorjaar 2021, ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag, wordt onze wereld nog steeds
gedomineerd door het corona virus. Hoewel de medewerkers van WEP in 2020 gelukkig gevrijwaard zijn
van het virus, heeft corona wel een grote impact gehad op de activiteiten van WEP in 2020.
Daar waar WEP normaliter juist het fysieke contact op zoekt in het clubhuis te Doorn of op locatie om zo te
faciliteren als het gaat om de erkenning en waardering van de politie en haar medewerkers (veelal het kleine
gebaar met grote impact), kon dit nu niet of alleen in digitale vorm plaatsvinden. Digitaal vanuit huis werken
werd voor de medewerkers en vrijwilligers de norm, de contacten op en via social media zijn geïntensiveerd,
met daarbij diverse acties om de interactie te vergroten (blauwe bossen uitdelen bijvoorbeeld) en er vonden
binnen de corona regels met grote regelmaat inspiratiewandelingen plaats op de coronaproof buitenlocatie
in Doorn.
Het jaarlijkse hoogtepunt in de activiteiten van WEP: het WEP gala te Doorn met circa 150 dienders,
waarbij het politieteam van het jaar gekozen werd, kon in fysieke vorm helaas niet plaatsvinden. Als
alternatief is een digitale variant ontwikkeld met een heuse studio en razende reporter in het land/Bryan
Rookhuijzen, om corona-proof de beker uit te reiken (Team Weerijs). Hoewel niet gepland, hebben we
kunnen constateren dat deze vorm zeker ook op veel enthousiasme en belangstelling binnen de politie
mocht rekenen.
Een overzicht van activiteiten die wel in 2020 hebben plaatsgevonden, zij het vaak in een andere vorm dan
oorspronkelijk gepland:










Maandelijkse team Award uitreiking met digitaal gala
Uitreiking Blauwe Burgerspeldje
Blauwe Tegel
Gebruik Blauwe Plek
Support Platform Chronisch zieke Politiecollega’s: oa met een zomertour
Voorbereidingen 2e druk Pensioenboekje (uitgifte in 2021)
Oplevering Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen op 26 november 2020 door ZKH Willem
Alexander
Maandelijkse nieuwsbrief
Support politie senioren

Uit deze jaarrekening blijkt wederom dat WEP keurig met het door de politie beschikbaar gestelde budget
is omgegaan. De werkwijze van WEP, waarbij initiatieven van, voor en door collega’s worden ondersteund,
maakt een precieze begroting lastig, omdat er een zekere mate van afhankelijkheid is van diezelfde
initiatieven. De begroting zal echter nooit overschreden worden, daar wordt strak op gestuurd, maar dus
wel onderschreden. Zoals ook in 2020. Het overschot wordt verrekend met het beschikbaar te stellen
budget door de politie voor 2021.
2021 is het laatste jaar van de drie jaren dat de politie financieel commitment aan WEP gegeven heeft.
Omwille van de continuïteit van WEP worden in het eerste half jaar van 2021 gesprekken met de
korpsleiding gevoerd over het voortzetten van een financiële bijdrage vanuit de politie. Onder andere voor
de inhoudelijke onderbouwing is eind 2020 een traject opgestart om te komen tot een herijkte visie van
WEP: de verbinding. (na eerdere visies met als centraal thema: de verdieping en versterking). Totdat zeker
is dat de continuïteit van WEP meerjarig geborgd is worden er geen langjarige verplichtingen door WEP
aangegaan, met uitzondering van de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers.
2020 is ook benut om de statuten van WEP aan te passen aan de nieuwe realiteit: geen financiering meer
door het vfonds, geen bijdrage meer leveren aan de nationale veteranenbegraafplaats Loenen en het
formaliseren van een kwaliteitszetel in de raad van toezicht voor de politie zijn daarbij de belangrijkste
onderdelen.
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2020 was ook het jaar waarin Bryan Rookhuijzen aangaf per 31 december 2020 WEP te gaan verlaten
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. WEP is hem grote dank verschuldigd voor
inspirerende wijze waarop Bryan 5 jaar lang bij WEP een bijdrage geleverd heeft aan het vergroten van
erkenning en waardering van de politiemedewerker: juist door het creëren van een glimlach op het gezicht
van de diender.
De Raad van Toezicht van WEP heeft in samenspraak met de korpsleiding gezocht naar een waardige
opvolger en heeft Leon Kuijs, afkomstig uit de politiegelederen en met een zeer ruime politie-ervaring,
benoemd als directeur-bestuurder van WEP per 1 januari 2021.
WEP kijkt, ook in deze corona-tijd met vertrouwen naar de toekomst in de volle overtuiging dat de doelen
van WEP als het gaat om erkenning en waardering van de diender nog steeds zeer actueel zijn: als het gaat
om erkenning en waardering loopt het binnen de politie daar nog niet van over. De buitenwereld staat altijd
op nummer één, de collega’s vaak op de tweede plek: nog een wereld te winnen!

L. Kuijs
Directeur bestuurder stichting WEP

S.C. Hollestelle MSc RA
12-7-2021

Pagina 4 / 21

JAARREKENING

S.C. Hollestelle MSc RA
12-7-2021

Pagina 5 / 21

Stichting Waardering Erkenning Politie

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
voor resultaatbestemming

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
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(1)
(2)

9.116
183.176

-6-

33.508
126.657
192.292

160.165

192.292

160.165

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

PASSIVA
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva
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(3)

20.308

23.016

20.354
151.630

20.715
116.434

-7-

192.292

160.165

192.292

160.165
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

Budget 2020

Realisatie 2019

€

€

€

458
417.055

10.300
522.500

31.019
475.098

417.513

532.800

506.117

203.248
22.532
43.732
147.821

214.000
23.500
45.500
243.000

203.584
24.419
42.471
235.572

417.333

526.000

506.046

10
-190

-250

8
-79

-180

-250

-71

-

6.550

-

Baten

(4)

Baten
Baten uit fondsenwerving

(5)

Som der baten
Lasten
(6)

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige lasten

(7)
(8)
(9)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

(10)

Resultaat
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De Stichting Waardering Erkenning Politie heeft ten doel het bevorderen dan wel het leveren van een bijdrage aan:
a. de maatschappelijke waardering en erkenning van het politiewerk;
b. de (interne) waardering en erkenning van de politieambtenaren en het politievak met bijzondere aandacht voor
het (weer) in hun kracht zetten van (oud) politieambtenaren en hun gezinsleden;
c. het bevorderen van informele initiatieven van, voor en door (oud-) politieambtenaren;
d. de aandacht voor politiedienstslachtoffers;
e. het aan relevante partijen gevraagd en ongevraagd adviseren over de waardering en erkenning van (oud-)
politieambtenaren en het politiewerk.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Voorzetting van activitieiten is afhankelijk van de bijdrage in financiering
van de activiteiten door derden. De toezegging van de nationale politie voor de financiering van de activiteiten van
Stichting WEP loopt tot en met het jaar 2021. De gesprekken ten aanzien van de voortzetting van deze financiering
met de nationale politie na 2021 lopen nog. Uit deze gesprekken tot op heden is duidelijk geworden dat de nationale
politie de stichting WEP zal blijven financieren. De hoogte van de financiering en de duur zal schriftelijk worden
vastgelegd. Op dit moment is er sprake van een toezegging door Leonard Kok, lid van de korpsleiding aan de
directeur/bestuurder van Stichting WEP.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin
ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In
dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen
tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Ontvangen subsidies
Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen.
Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten
en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.
De opbrengst van verkoop van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de brutowinst, zijnde de nettoomzet verminderd met de kostprijs.
Subsidies van overheden worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afwijkingen tussen
toegezegde susidies en de gerealiseerde bedragen worden verwerkt in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar
kunnen worden vastgesteld. De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan
worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Overige vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Debiteuren
Debiteuren

-

15.219

4.679

4.592

4.437

13.697

1.016
1.766
1.655

12.317
1.380

4.437

13.697

183.176

126.657

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Overlopende activa
Vordering De Basis
Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

2. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
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PASSIVA
3. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Crediteuren
Crediteuren

20.308

23.016

20.354

20.715

12.237
7.500
83.130
8.076
40.063
349
275

12.302
7.500
69.027
8.262
17.289
579
1.475

151.630

116.434

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Vakantiegeldverplichting
Accountantskosten
Verrekening bijdrage Nationale Politie
Vooruitontvangen bijdrage pensioenboekjes
Project VWS Platform Herinnering WO II
Diverse te betalen kosten
Overige overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
Door Stichting Waardering Erkenning Politie zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van
bedrijfsruimte € 44.689 op jaarbasis (2020).
Leasing
Door Stichting Waardering Erkenning Politie zijn operational leaseverplichtingen aangegaan, waarvan voor 2021 de
verplichtingen bedragen € 31.512 op jaarbasis.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

4. Baten
Wijkteam, trajectbegeleiding, IBT, PTSS
Landelijke TCO dag
PCP platform chronisch zieken politie
Blauwe plek

€
458
-

9.696
15.500
5.523
300

458

31.019

500.000
185
-83.130

500.000
15.000
9.949
1.188
17.988
-69.027

417.055

475.098

5. Baten uit fondsenwerving
Bijdrage Nationale Politie
Bijdrage vfonds "Freedom Ride"
Bijdrage vfonds "De Blauwe Parel"
Bijdrage vfonds "Kerstvouchers"
Bijdrage Nationale Politie "Pensioenboekjes"
Restitutie op bijdrage uit overschot

Voor de jaren 2019 - 2021 is door de Nationale Politie een toezegging gedaan ad € 500.000 ter dekking van de
begroting.

6. Lonen en salarissen
Bruto lonen
Eindejaarsuitkering

188.751
14.497

189.030
14.554

203.248

203.584

22.532

24.419

43.732

42.471

7. Sociale lasten
Sociale lasten

8. Pensioenlasten
Pensioenlasten
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2019 : 3).
Naast de personeelsleden in loondienst is bij Stichting WEP 1 Fte werkzaam welke om niet ter beschikking zijn gesteld
door de Nationale Politie.
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Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

9. Overige lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkooplasten
Algemene kosten
Activiteiten op projecten
Vrijwilligers

€
27.614
34.167
31.200
1.986
21.737
30.663
454

22.461
33.808
20.527
9.682
23.862
124.270
962

147.821

235.572

20.782
30
6.802

13.323
2.492
6.646

27.614

22.461

20.661
13.506
-

20.088
13.129
591

34.167

33.808

101
422
10.522
15.315
4.178
638
24

14
1.207
10.235
5.660
3.248
163
-

31.200

20.527

567
332
1.087

849
6.824
2.009

1.986

9.682

Overige personeelskosten
Reislastenvergoedingen
Opleidingslasten
Kosten werkkostenregeling
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte
Bijkomende huisvestingskosten
Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Huur computerapparatuur
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen

Onkostenvergoedingen activiteiten
Representatielasten
Reis- en verblijflasten
Verteerlasten
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Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

Algemene kosten
Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Verzekeringen
Onkosten vergoedingen Raad van Toezicht
Secretariële ondersteuning
Overige algemene lasten

€
7.245
8.773
2.868
496
168
2.148
39

7.500
10.285
1.981
702
913
2.118
363

21.737

23.862

96.122
-118.895
22.773

101.843
-118.896
17.053

-

-

185
3.959
555
1.256
2.500
165
70
3.026
695
17.173
1.079

17.988
3.434
10.512
21.163
13.039
15.609
829
288
9.949
345
6.598
1.675
2.281
14.957
4.616
987

30.663

124.270

454

962

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun inspanningen.
Project VWS Platform Herinnering WO II
Kosten uitvoer project Platform Herinnering WO II
Ontvangen subsidie VWS
Saldo werkzaamheden project Platform Herinnering WO II

Activiteiten op projecten
Pensioenboekjes
Communicatie/PR
Wijkteam, trajectbegeleiding, IBT, PTSS
Week van de zieke collega
Landelijke TCO dag
Blauwe plek
Freedom Ride
Blauwe Tegel
Sociaal Fonds
De Blauwe Parel
Levensverbalen
PCP platform chronisch zieken politie
Senioren platform
WPFG
Ondersteunende WEP netwerken
WEP gala
Presentatie pensioenboekjes
Team Award

Vrijwilligers
Onkosten vrijwilligers
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Financiële lasten
Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

10.Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten

-190

Ondertekening bestuur

Doorn, 12 juli 2021

L. Kuijs
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OVERIGE GEGEVENS
1

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Waardering Erkenning Politie statutair gevestigd te Doorn
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Waardering Erkenning Politie te Doorn
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Waardering Erkenning Politie per 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met RJk C1 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
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 Waardering Erkenning Politie zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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.
Onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de in de jaarrekening opgenomen toelichting bij het onderdeel continuïteit, waarin
uiteengezet is dat de toezegging van de nationale politie voor de financiering van de activiteiten van Stichting WEP
loopt tot en met het jaar 2021. De gesprekken ten aanzien van de voortzetting van deze financiering met de
nationale politie na 2021 lopen nog. Op dit moment is er sprake van een toezegging. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder
winststreven vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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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 omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

-

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

-

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 12 juli 2021
mth accountants & adviseurs b.v.
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