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Behandeld door: J.K.J. van Egdom RA MSc

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2015, waarin is opgenomen de jaarrekening
van uw stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij bij de jaarrekening 201 5 de controleverklaring afgeven zoals is opgenomen in
de jaarrekening.

Algemeen
Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut. De
Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is opgericht bij notariële akte d.d. 30 maart 1987. De statuten
zijn laatstelijk gewijzigd op 5 juli 2013. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 41049772.

Van Pee Attouíiíanís is een handelsnaam van Van Ree Acco+mlanís en Belasíingadviseuíi BV.
Op al OnZe []ieÏS{en Zijn de SRA-Algemene VOO{'Naalden Van loepaSSing die ge'áepOneeld Zijn Ondeí nummeí áOá8]A96 bij de Kameí van KoopFandel le UlíeCm.
Op veízoek woíden deze kosíelooi loege;ionden.

Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Resultaten

Bespreking van de resultaten
2016

2015

€

€

105.175

61.352

43.823 71,4

Ieerstoel en onderzoek medische ethiek'

65.538

51 764

Publiciteits- en communicatiekosten

17.325

11 .204

Baten

Mutatie
€

%

Besteed aan de doelstelling 'Vervullen bijzondere

29.623

5.388

13.774 26,6
6.121 54,6
-6.593 -100,0
24.235 449,8

112.486

74.949

37.537 50,1

-7.311

-13.597

6.286 46,2

Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Exploitatieresultaat

6.593
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Financiële positie
Financiële structuur
3'l-'12-2016

31-12-20'l5

€ ??'-?- %

€

%

Activa

Vorderingen
Liquide middelen

14.191

14,2
85,8

64.657

85.489

57.190

53,1
46,9

99.680

100,0

121.847

100,0

Reserves en fondsen

41.480
58.200

41 ,6
58,4

48.791

Kortlopende schulden

73.056

40,0
60,0

99.680

100,0

121.847

100,0

Passíva

Analyse van de financiële positie
31-12-2016 31-12-2015
€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

€

14.191

64.657

85.489

57.190

99.680

121.847

-58.200

-73.056

41 .480

48.791

41 .480

48.791

41.480

48.791

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financieríng
Reserves en fondsen
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BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie over de fondsenwervende ínstelling
Naam: Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut (PLI)
Vestigingsplaats: Utrecht
Nummer Kamer van Koophandel: 41049772
Website: www.lindeboominstituut.nl

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut is een organisatie die vanuit de christelijke levensbeschouwing
de besluifüorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht te beïnvloeden.
Verder ondersteunt het artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Belangrijke middelen daarbij zijn het verrichten van
onderzoek, al dan niet met externe participatie en financiering, publicatie en onderwijsactiviteiten. De
doelstelling van het instituut is het bevorderen en handhaven van Bijbels verantwoorde waarden en
normen in de gezondheidszorg.

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten:

1 . De stichting heeft ten doel de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen van de
ethiek van de gezondheidszorg en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische normen en
standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en norm voor de
Christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager van God.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het onder de naam: "Professor Doctor G.A. Lindeboom Instituut" instandhouden van een medischethisch centrum voor documentatie, informatie en voorlichting;
b. het (doen) oprichten en het (doen) instandhouden van leerstoelen;
c. het geven en/of bevorderen van voorlichting;
d. het geven van post hoger onderwijs;

e. het uitgeven - en/of het subsidiëren van de uitgiffe - van geschriften de doelstelling van de stichting
dienende.
Bestuur

Drs. A. Berger MCM CMC (voorzitter), Driebergen-Rijsenburg (tot 16 januari 2016)
Dr. K. van Bekkum, Amersfoort

Dr. ing. C.G. Boshuijzen - van Burken, Rhenen
Prof. dr. G.J. Buijs, Amersfoort

D. den Hollander (penningmeester), Dordrecht

Drs. P. Sneep (voorzitter), Alphen aan den Rijn (vanaf 16 januari 2016)
A.F. de Visser MA, Dieren

Drs. W. Vollbehr (secretaris), Utrecht

Drs. A.M. van Woudenberg - de Groot, Baambrugge (vanaf 16 januari 2016)
T.A.G. Zeldenrust, Amersfoort (tot 28 juni 2016)
Directie:

Drs. H.J. van de Streek, Utrecht (tot 19 september 2016)
Dr. S. Luitwieler, Amersfoort (vanaf 15 augustus 2016)

Informatíe over de activiteiten en de financíële posítie

De activiteiten van het PLI in 2016 zijn beschreven in het Jaarverslag over 20al6. In het verslagjaar werd

aan de volgende thema's specifiek aandacht gegeven:
- Voorspellende geneeskunde
- Begin en einde van het leven
- Palliatieve zorg

- Advance Care Planning
Kort samengevat waren de activiteiten:
Uítvoeren collegereeks voor artsen

Gastcolleges aan de Theologische Universiteit Kampen
Uitvoeren van enkele onderzoeksprojecten

Toezicht houden op de leerstoel d.m.v. een lokaal curatorium (vergaderde tweemaal)
Overleg met de partners in het consortium dat de leerstoel ondersteunt
Aanvragen van enkele projectsubsidies voor het doen van onderzoek
Werving van fondsen voor de bijzondere leerstoel

Uitgave boek in de Lindeboomreeks en voorbereiden van nieuwe uitgaven
Uitbrengen van het informatiebulletin 'Lindeblad'

De financiële positie van de stichting is te vinden in de jaarrekening over 2016. Deze is openbaar
gemaakt op de website en kan daar worden ingezien.
Informatie met betrekking tot de directíe en het bestuur

Het bestuur van het PLI wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor Christelijke Filosofie
(SCF). Laatstgenoemd bestuur wordt benoemd door de leden varí de Verenigíng voor Reformatorische

Wijsbegeerte. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.

De directie en de bijzonder hoogleraar zijn bezoldigd. De bestuursleden onfüangen geen beloning voor
hun inspanningen voor de stichting.

Het PLI is georganiseerd volgens het bestuursmodel. Derhalve is er geen toezichthoudend orgaan.
Toekomstparagraaf

Er is een beleidsplan opgesteld voor de periode 2015-2016. Dit wordt voortgezet in 2017. De stichting
beperkt zich op dit moment in eerste instantie tot doelstelling 2b uit de statuten: het instellen van een
leerstoel en het daaruit voortvloeiende onderzoek.

Voor de komende vier jaar is een meerjarenbegroting opgesteld.
Ondertekening
1 juli 2017
Getekend, namens het bestuur,
w.g.
Drs. W. Vollbehr
Secretaris

Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Balans per 31 december 2016
(na voorstel saldobestemming)
31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren

5.384

12.500

Overige vorderingen

8.807

52157
14.191

64.657

Liquide middelen

85.489

57.190

Totaal activazijde

99.680

121.847

31 december 2016
€

€

3'l december 2015
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continu'íteitsreserve

Bestemmingsfondsen

34192

41.503

7.288

7.288
41 .480

48.791

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Overige schulden

Totaal passivazijde

2.051

8.429

56.149

64.627
58.200

73.056

99.680

121.847
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
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Staat van baten en lasten over 2016

2016
€

€

2015
€

€

Baten

Baten uit eigen fondswerving
Rentebaten

104875

60.827

300

525

105.175

61.352

Lasten

Besteed aan de doelstelling 'Vervullen
bijzondere leerstoel en onderzoek
medische ethiek'

65.538

5L764

46.948

16.592

Kosten eigen fondsweíving
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Exploitatíeresultaat

6.593

112.486

74.949

-7.311

-13.597

-7.311

-13.597

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is feitelijk en statutair gevestigd op Bergstraat 33, 3811 NG te
Amersfoort.

Algemene toelichting
Belangríjkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Prof. Dr. GA. Lindeboom Instituut bestaan voornamelijk uit het
instandhouden van de leerstoel.

De locatie van de feitelijke actíviteiten

Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is feitelijk gevestigd op Bergstraat 33, 3811 NG te Amersfoort.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeÍd vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde

van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worderi gewaardeerd tegen nominale waarde.
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te Amersfoort

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans
Vlottende actíva

Vorderíngen
s"i-"iz-zo"ís

31-'12-2015

€

€

5.384

í2.500

8.025

4"l.545

Handelsdebiteuren
Debiteuren

Overige vorderingen
Nog te factureren termijnen projecten
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bijdragen leerstoel
Nog te ontvangen donaties
Nog te ontvangen rente

6.700
3.300
746

506

36

106

8.807

52.157

85.485

57.137

4

53

85.489

57. 190

Liquíde middelen
Banksaldi
Kas
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Reserves en fondsen
Contínuïteíí

Stand per 1 januari 2016

Bestem-

Totaal

sreserve

mingsfonds?en

€

€

€

41 .503

7.288

48.791

Mutatie uit resultaatverdeling

-7.311

Stand per 31 december 2016

34.192

-7.311
7.288

41 .480

2016

20'l5

€

€

Continuai'teitsreserve

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

41.503

55.100

-7.311

-13.597

Stand per 31 december

34.192

41.503

7.288

7.288

7.288

7.288

Deze reserve is gevormd ten behoeve van de continu'íteit van de stichting.
Bestemmingsfonds "projecten Focaris"
Stand per 1 januari
Mutaties

Stand per 3al december

Dit fonds is ziet op gelden ontvangen bij de opheffing van Focaris bedoeld voor projecten op het gebied
van het zichtbaar maken van de christelijke identiteit bij zorgaanbieders en professionals.

Kortlopende schulden
31-12-2016

sí-iz-zoís

€

€

2.051

8.429

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Overige schulden
Vooruitontvangen bijdrage leerstoelen
Nog te besteden projectkosten
Nog te betalen detacheringskosten

6.700
32.448

47.910

7.230

15.217

Accountantskosten

1 .750

1.500

Nog te betalen bijdrage ForumC

5.240

Diyersen

2.781
56.149

64.627
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Toelichting op de staat van baten en lasten
20'l6

2015

€

€

104.875

60.827

300

525

105.175

61.352

Giften en donaties

25.919

25.221

Opbrengsten leerstoelen
Project ?Komt een test bij de dokter?
Project "Schutshaven"
Project "Advance Care Planning"

22.500

22.500

Baten

Baten uit eigen fondswerving
Rentebaten

Baten uít eigen fondswerving

Auteursrechten

17.388
37.029

5.115

1.664

3.520

375

971
3.500

Studieavond CMF
104.875

60.827

300

525

Rentebaten
Rentebaten

Besteed aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling 'Vervullen bijzondere leerstoel en onderzoek medische ethiek'
Vergoedingeninzakeleerstoel
Directe kosten project "Schutshaven"
Directe kosten project "Komt een test bij de dokter"
Overige personeelskosten
Vergoedingen vrijwilligers

26.640

29.636

21.529

2.090

17.320
49

93
167

65.538

Doorbelaste kosten inzake besteed aan de doelstelling

31.986
19.778

65.538

51.764

Het bestedingspercentage baten (het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door het
totaal van de baten) bedraagt voor 2016: % (2015: ü 00,7%).
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2016

2015

€

€

Kosten eígen fondswerving
Doorbelaste kosten inzake kosten eigen fondswerving

6.593

Het kosten fondswervingpercentage (de kosten eigen fondsweíving gedeeld door de baten uit eigen
fondsenwerVíng) bedraagt VOOr 201 6? % (20 1 5:1 0,8%).
Kosten beheer en admínistratie
Publiciteits- en communicatiekosten

17.325

11.204

Personeelskosten

18.600

3.320

Algemene kosten

10.410

1.948

613

120

46.948

16.592

3.950

4.363

Kantoorkosten

Publiciteits- en communicatiekosten

Druk- en portokosten publicaties en brieven
Contributies en abonnementen

Congreskosten
Overige publiciteitskosten

280
6.700

ío.ooo

6.395

1 .657

17.325

16.020

Doorberekende publiciteits- en communicatiekosten

-4.816
17.325

11 .204

Personeelskosten

Kosten directievoering
Doorberekende personeelskosten

18.600

16.600
-13.280

18.600

3.320

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke
kostenvergoedingen die de bestuurders kunnen indienen. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten
en/of garanties verstrekt aan bestuurders. De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.
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2016

2015

€

€

Algemene kosten
Administratiekosten

7.551

7.280

Accountantskosten

2.368

2.057

Bankkosten

291

293

Verzekeringen

200

108

10.410

Doorberekende algemene kosten

9.738
-7.790

10.410

1 .948

Kantoorkosten
Websitekosten

613

Doorberekende kantoorkosten

605
-485

613

120

Aldus opgesteld en vastgesteld te Amersfoort, 22 december 2fü 7

Ondertekening bestuursleden

drs. P. Sneep

drs. W. Vollbehr

D. den Hollander

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

prof. dr. G.J. Buijs

A.F. de Visser MA

dr. K. van Bekkum

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid
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A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201 6

KvK ní. 09068872

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut te
Amersfoort gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Stichting Prof.
Dr. G.A. Lindeboom Instituut in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming met de gekozen en beschreven grondslagen zoals uiteengezet in
de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december20l6;
2. de staat van baten en lasten over 2C)16; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basís 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 Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut zoals vereist
in 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.

Vaíí Ree At«oiÏn{an{s is een handeisnaam van Van Ree Accouníami en Belas}ingadviseuíi BV.
Op al ön}e d:enslen Zijn de SRA-Algemene VOOíwaayaen van loepassing die gedeponeeíd Zijn ondeí nummeí 40!181496 bij de Kameí van KOOphandel le U{íe(Ft
Op venoek woíden aeze kosíeloos íoegezonden.

VAN REE

ACCOUNTANTS
íegiííeíactoumaníi en belasíingadviíeuís

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in
gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' in
de toelichting van de jaarrekening waarin uiteen is gezet dat de jaarrekening is
opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen en beschreven
grondslagen. De beschreven grondslagen zijn op onderdelen niet geheel in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hierdoor is de
jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is

derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur en direct betrokkenen van de Stichting
Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekeningin
overeenstemming met de beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de
'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' van 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 stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuÏteit voort te zetten. Op grond van de

beschreven grondslagen moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continu'iateitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeff om de stichting te
Iiquideren 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuaíateit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeníng
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 voorschriffen, de

oríafhankelijkheidseisen. 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 continu'íteitsveronderstelling
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 stichting 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.
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Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting 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 de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met de 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.

Doorn, 22 december 2C)17
Van Ree Accountants
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