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Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van
Stichting Bijbels Museum  
Nieuwe Herengracht 18  
1018 DP AMSTERDAM

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Bijbels Museum te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van
u  gekregen  informatie.  Deze  jaarrekening  bestaat  uit  de balans  per 31  december  2019  en  de staat  van
baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze  samenstellingsopdracht  is  door  ons  uitgevoerd  volgens  Nederlands  recht,  waaronder  de  voor
accountants  geldende  Standaard  4410,  "Samenstellingsopdrachten".  Op  grond  van deze standaard wordt
van  ons  verwacht  dat  wij  u  ondersteunen  bij  het  opstellen  en  presenteren  van  de  jaarrekening  in
overeenstemming  met de  Richtlijn  voor  de  Jaarverslaggeving  640  organisaties-zonder-winststreven.  Wij
hebben  daarbij  onze  deskundigheid  op  het  gebied  van  administratieve  verwerking  en  financiële
verslaggeving toegepast.

Bij  een  samenstellingsopdracht  bent  u  er  verantwoordelijk  voor  dat  de  informatie  klopt  en  dat  u  ons alle
relevante  informatie  aanlevert.  Wij  hebben  onze  werkzaamheden,  in  overeenstemming  met  de  daarvoor
geldende regelgeving,  dan ook uitgevoerd vanuit  de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Bijbels Museum.
Wij  hebben  geen  controle-  of  beoordelingswerkzaamheden  uitgevoerd  die  ons  in  staat  stellen  om  een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).  U en andere gebruikers
van  deze  jaarrekening  mogen dan  ook  ervan  uitgaan  dat  wij  de opdracht  professioneel,  vakbekwaam  en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Nieuwegein, 28 augustus 2020

CROP registeraccountants

T. van der Meulen MSc RA
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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting en is gepubliceerd op de website.

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 1.857 0

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 580 0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (3) 285.365 97.650
Liquide middelen  (4) 558.728 249.329

844.093 346.979

846.530 346.979

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (5)

Algemene reserve 233.506 23.701
Bestemmingsreserves- en fondsen 80.678 80.678

314.184 104.379

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Crediteuren 13.603 14.267
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.351 0
Overlopende passiva 513.392 228.333

532.346 242.600

846.530 346.979

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Baten  (7) 44.723 0 50.564
Bijdragen uit private middelen  (8) 178.135 180.000 222.850
Subsidiebaten  (9) 364.682 51.032 236.946

Som van de geworven baten 587.540 231.032 510.360
Financiële baten  (10) 100.003 0 0

SOM DER BATEN 687.543 231.032 510.360

Lasten

WERVINGSKOSTEN

Lasten fondsverwerving  (11) 18.871 17.350 18.537
Tentoonstellingen en activiteiten  (12) 94.981 0 160.135

113.852 17.350 178.672

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Personeelslasten  (13) 285.850 168.920 225.076
Afschrijvingen  (14) 74 500 0
Overige bedrijfslasten  (15) 76.444 34.340 79.430

362.368 203.760 304.506

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 211.323 9.922 27.182
Rentelasten en soortgelijke lasten  (16) (1.518) (3.800) (3.071)

SALDO 209.805 6.122 24.111

Resultaatbestemming

Algemene reserve 209.805 0 24.111

209.805 0 24.111

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De  doelstelling  van Stichting  Bijbels  Museum  (geregistreerd  onder  KvK-nummer 41199211),  statutair  en
feitelijk gevestigd te Amsterdam is:
1. De stichting heeft ten doel om in een museale context informatie en documentatie over de geschiedenis,
achtergrond, inhoud en invloed van de Bijbel te verschaffen.
2.  De  stichting  kent  geen  institutionele  en/of  financiële  bindingen  met  kerken,  kerkelijke  organisaties,
godsdienstige groeperingen en/of levensbeschouwelijke organisaties, die bepalend zijn voor het bestuur en/
of beleid van de stichting.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bevorderen door:
A. De met het oog op de doelstelling door haar verworven en/of in beheer verkregen collectie(s):
-  voor  het  nageslacht  te  bewaren,  te onderhouden en met het oog op vernieuwing en uitbreiding daarvan
actief te beheren;
- voor het publiek tentoon te stellen;
-  voor  onderzoek en studiedoeleinden beschikbaar te stellen en daarover mondelinge, schriftelijke of  enig
andere informatie te verschaffen;
-  uit  te  breiden  door  het  doen  van  aankopen  en  het  aanvaarden  van  schenkingen  of  erfrechtelijke
verkrijgingen;
B  door  een  documentatie-  en  informatiecentrum  over  de  geschiedenis,  de  achtergrond,  de  inhoud  en de
invloed van de Bijbel en over de geestelijke stromingen in Nederland in stand te houden, mede ten dienste
van het godsdienst-onderwijs en catechese.
C het voeren van het bestuur over Stichting de Cromhouthuizen gevestigd te Amsterdam, en het uitsluitend
ten behoeve van stichting de Cromhouthuizen verrichten van rechtshandelingen genoemd in artikel 9 lid 2
van deze statuten.
4. Van het doel  is uitgesloten:  het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of  aan hen die
deel uitmaken van de organen van de stichting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de  Richtlijn  voor  de  Jaarverslaggeving  640:  Organisaties  Zonder
Winststreven.
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.

Continuïteitsveronderstelling

De  stichting  heeft  geen  structurele  gemeentelijke  subsidie  gekregen  voor  de  periode  2017-2020.  Het
financiële probleem  dat  hieronder  ontstaat  is voor het grootste deel  ondervangen doordat  het Amsterdam
Museum tot 1 maart 2020 garant staat voor exploitatie van het pand en voor de rentebetaling in het kader
van de kredietovereenkomst.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het  bestuur  van Stichting  Bijbels  Museum  zich  over  verschillende  zaken  een  oordeel  vormt,  en  dat  het
bestuur  schattingen  maakt  die  essentieel  kunnen  zijn  voor  de  in  de  jaarrekening  opgenomen  bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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Financiële instrumenten

Onder  financiële  instrumenten  worden  zowel  primaire  financiële  instrumenten,  zoals  vorderingen  en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige  materiële  vaste  activa  worden  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.

De museumcollectie is niet gewaardeerd. Voor zover niet in het bezit van het museum, is een deel van de 
(oude)  Bijbelcollectie  door  het  Nederlands  Bijbelgenootschap  (NBG)  om  niet  in  bruikleen  gegeven.  De
oorspronkelijke  kerncollectie  van  het  museum  (archeologische  en  religieuze  voorwerpen,  modellen,  19e
eeuwse  ‘souvenirs’  uit  het  Heilige  Land,  de  Tabernakel  en  alle  toebehoren  e.d.)  bekendstaand  onder  de
naam ‘Schoutencollectie’, is op 21 september 2007 door het NBG aan het Bijbels Museum geschonken.

Afschrijving

Actief
%

Inventaris  20

Vorderingen en overlopende activa

De  vorderingen  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en  vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan
de  nominale  waarde.  Noodzakelijk  geachte  voorzieningen  voor  het  risico  van  oninbaarheid  worden  in
mindering  gebracht.  Deze  voorzieningen  worden  bepaald  op  basis  van  individuele  beoordeling  van  de
vorderingen.

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 worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende  schulden  worden  bij  de  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde.  Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar  waar  geen  sprake  is  van  (dis)agio  en  transactiekosten  is  de  geamortiseerde  kostprijs  gelijk  aan  de
nominale waarde.

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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Reserves en fondsen

Bestemmingsfonds Rita en Rudolf Boon-Schilling Fonds
Een  deel  van  het  eigen  vermogen  is  als  bestemmingsfonds  afgezonderd  en  is  daarmee  niet  vrij
besteedbaar.  Dit  Rita  en  Rudolf  Boon-Schilling  Fonds  mag  worden  aangesproken  als  de  daaraan  te
besteden uitgaven overeenstemmen met de door dit fonds gestelde doelen.

Exploitatiereserve
Het  deel  van  het  eigen  vermogen  dat  als  exploitatiereserve  wordt  aangemerkt  is  vrij  besteedbaar.  De
exploitatie-reserve  wordt  gevormd  uit  overschotten  en  tekorten  uit  hoofde  van  baten  en  lasten  zonder
bijzondere bestemming.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Verantwoording van baten en lasten vindt  in  beginsel  plaats op het  tijdstip  waarop zij  betrekking hebben.
Het  exploitatiesaldo  wordt  bepaald  als  verschil  tussen  de  baten  toe  te  rekenen  aan  de  desbetreffende
periode  en  lasten  op  grond  van  historische  kosten,  tenzij  anders vermeld.  Verliezen worden verantwoord
zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten

De  inkomsten  uit  exploitatie  betreffen  een  museum,  verhuur  van  ruimten,  exploitatie  onroerend  goed  en
overige  inkomsten  waaronder  projectsubsidies  onder  aftrek  van  over  de  inkomsten  geheven  belastingen.
Daarnaast worden bijdragen van donateurs ontvangen.

Lasten

De lasten- zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij tot uitgaven in
dat verslagjaar hebben geleid.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien  een  schattingswijziging  plaatsvindt  van  de  toekomstige  gebruiksduur,  dan  worden  de  toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten  en  -verliezen  uit  de  incidentele  verkoop  van  materiële  vaste  activa  zijn  begrepen  onder  de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De  rentebaten  en  -lasten  betreffen  de  op  de  verslagperiode  betrekking  hebbende  rente-opbrengsten  en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 0
Investeringen 1.931
Afschrijvingen (74)

Boekwaarde per 31 december 2019 1.857

Aanschaffingswaarde 1.931
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (74)

Boekwaarde per 31 december 2019 1.857

2. Financiële vaste activa

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Ledenkapitaal Manifesto 580 0

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 0 42.046

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 17.784 20.306
Pensioenen 1.586 0

19.370 20.306

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Rekening-courant Stichting De Cromhouthuizen 100.000 0

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 11.257 7.408
Nog te factureren 12.579 27.890
Nog te ontvangen subsidie 142.159 0

165.995 35.298

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 320.475 101.397
ING Bank N.V. 238.253 147.932

558.728 249.329

PASSIVA

5. RESERVES EN FONDSEN

Algemene reserve 233.506 23.701
Bestemmingsreserves- en fondsen 80.678 80.678

314.184 104.379

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 23.701 (410)
Resultaatbestemming 209.805 24.111

Stand per 31 december 233.506 23.701

Bestemmingsreserves- en fondsen

Rita en Rudolf Boon-Schilling Fonds

Stand per 1 januari 80.678 80.678

Stand per 31 december 80.678 80.678

In het boekjaar 2019 hebben net als in 2018 geen mutaties plaatsgevonden in het Boon-Schilling Fonds.

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Crediteuren

Crediteuren 13.603 14.267

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.351 0

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeld 7.894 6.437
Nettoloon 3.304 0
Vooruitontvangen subsidie bijdragen 458.480 178.884
Nog te ontvangen facturen 20.492 38.087
Betalingen onderweg 0 4.925
Nog te betalen kosten Amsterdam Museum 23.222 0

513.392 228.333

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€
7. Baten

Entree inkomsten 42.446 0 49.142
Verkoop winkel 1.903 0 0
Verkoop rondleidingen 374 0 1.422

44.723 0 50.564

Met ingang van 2018 is er een nieuwe afspraak gemaakt met het Amsterdam Museum over een vergoeding
voor bezoek waardoor zijn vanaf  2018 weer entree inkomsten zijn gerealiseerd. Hier staat voor eenzelfde
bedrag aan vergoeding van de huisvestingslasten tegenover welke daarom als nihil was begroot.

8. Bijdragen uit private middelen

Donateursbijdragen 147.927 180.000 187.567
Sponsoring 25.000 0 16.768
Overige inkomsten 5.208 0 18.515

178.135 180.000 222.850

De baten uit private middelen zijn in lijn met de begroting. De donateursbijdragen kennen een dalende trend
in  de  afgelopen  jaren.  Vorig  jaar  was nog  uitzonderlijk  positief  door  enkele  legaten  ter  grootte  van  circa
€ 15.000 welke in 2019 niet zijn toegekend.

9. Subsidiebaten

Bijdragen Stichting De Cromhouthuizen 102.084 0 0
Projectsubsidies 262.598 51.032 236.946

364.682 51.032 236.946

In  2019  is  een  eerste  bijdrage  ontvangen  van  € 100.000  uit  hoofde  van  de  toegezegde  bijdrage  van  de
Stichting  De  Cromhouthuizen  vanuit  de  verkoopopbrengst  van  het  pand  t.b.v.  de  projecten
Toekomstcollecties,  Archiefproject  en  De  Nieuwe  Koers.  Verder  is  een  klein  bedrag  ontvangen  t.b.v.  de
exploitatielasten.

10. Financiële baten

Financiële baten 3 0 0
Vergoeding rente derivaten 100.000 0 0

100.003 0 0

In 2019 is van de Stichting De Cromhouthuizen een bijdrage ontvangen van € 100.000 vanwege een door
hen  ontvangen  aanvullende  compensatie  van een rentederivaat  vanuit  het  verleden door  de bank,  welke
niet verwacht/begroot was.

11. Lasten fondsverwerving

Donateurs lasten 18.871 17.350 18.537

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€
12. Tentoonstellingen en activiteiten

Lasten thematische tentoonstellingen 94.981 0 160.135

De bijdrage van Stichting De Cromhouthuizen is vrijwel volledig besteed in 2019 aan de eerder genoemde
projecten.  Deze bijdrage was niet begroot,  evenals de bijbehorende lasten, omdat dit bij  het opstellen van
de begroting 2019 nog niet bekend was.

13. Personeelslasten

Lonen en salarissen 143.691 136.421 124.328
Sociale lasten 31.027 0 24.033
Pensioenlasten 16.438 20.849 22.928
Overige personeelslasten 94.694 11.650 53.787

285.850 168.920 225.076

Overige personeelslasten

Uitbesteed werk 87.792 5.750 49.861
Reis- en verblijflasten 1.766 2.200 2.924
Arbo kosten en ziekengeldverzekering 4.531 2.500 0
Overige personeelslasten 605 1.200 1.002

94.694 11.650 53.787

Het  uitbesteed  werk  is  hoger  dan  begroot  omdat  vanwege  de  transitiefase  voor  verschillende  projecten 
(Ontzameling,  Arhief  en  Verhuizing)  extra  is ingehuurd om  deze projecten met  ondersteuning van extern
personeel uit te voeren.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en Raad van Toezicht

Informatie  over  bezoldiging  van  de  bestuurder  hoeft  niet  te  worden  vermeld  omdat  het  bedrag  tot  een
enkele  natuurlijke persoon kan worden herleid  (RJ  640.413).  De leden van de Raad van Toezicht voeren
hun werkzaamheden voor de Stichting Bijbels Museum onbezoldigd uit.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 3 medewerkers werkzaam, berekend op fulltimebasis, (2018: 3).

14. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 74 500 0

15. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 44.295 0 53.577
Kantoorlasten 10.979 12.520 12.100
Verkooplasten 3.522 5.850 3.985
Algemene lasten 17.648 15.970 9.768

76.444 34.340 79.430

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€
Huisvestingslasten

Vergoeding gebruik pand 42.446 0 49.142
Overige vaste lasten onroerende zaak 1.472 0 2.340
Schoonmaaklasten 377 0 699
Overige huisvestingslasten 0 0 1.396

44.295 0 53.577

Vanaf  2018  brengt  het  Amsterdam  Museum  een  vergoeding  voor  het  gebruik  van  het  pand  in  rekening.
Daar staat tegenover dat er entreeinkomsten worden ontvangen.

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 497 0 2.059
Onderhoud inventaris 239 1.500 0
Automatiseringslasten en telefonie 3.000 3.000 3.659
Porti 602 800 404
Contributies en abonnementen 2.365 2.820 1.953
Verzekering 4.276 4.400 4.025

10.979 12.520 12.100

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 1.209 3.000 2.300
Representatielasten 1.672 1.500 922
Betalingskortingen (10) 0 0
Collectie beheer lasten 651 1.350 763

3.522 5.850 3.985

Algemene lasten

Administratie- en accountantskosten 15.781 12.470 9.630
Advieslasten 1.824 3.500 138
Boetes 43 0 0

17.648 15.970 9.768

De accountantskosten zijn dit jaar eenmalig hoger door het reserveren van de nog te betalen factuur aan de
accountant m.b.t. boekjaar 2019 ad € 4.750 welke wordt ontvangen in 2020. In het verleden werd dit pas in
het volgende boekjaar verantwoord.

Financiële baten en lasten

16. Rentelasten en soortgelijke lasten

Overige rentelasten (1.518) (3.800) (3.071)

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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6                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 wordt door Stichting De Cromhouthuizen het pand overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam NV
waardoor  het  museum  vanaf  juni  2020  geen  vaste  locatie  meer  zal  hebben  en  als  rondreizend  museum
door  het  land  tentoonstellingen  zal  verzorgen.  Deze  tentoonstellingen  worden  gefinancierd  uit
projectbijdragen.  Omdat  het  museum  hierop  al  aan  het  voorbereiden  was  heeft  Corona  maar  beperkt
invloed  op  het  resultaat  2020.  Met  de  omvang  van het  eigen vermogen verwacht  het  bestuur  voldoende
middelen te hebben om minimaal één jaar vooruit te kunnen.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, ... augustus 2020

C.F. Croon

Stichting Bijbels Museum
Amsterdam
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OVERIGE GEGEVENS



1                Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op  grond  van  artikel  2:396  lid  7  BW  is  de stichting  vrijgesteld  van  de  verplichting  tot  controle  van  de
jaarrekening  door  een  accountant.  Op  grond  daarvan  is  geen  opdracht  tot  accountantscontrole  verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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