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BESTUURSVERSLAG 2018

Algemeen
Het bestuur en de directie van Stichting International Sports Alliance (ISA) leggen in dit 
bestuursverslag verantwoording af over de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven 
in 2018 en de financiële positie van de stichting. Voor een uitgebreide toelichting op alle 
activiteiten en ontwikkelingen gedurende 2018 wordt verwezen naar het jaarverslag, 
zoals dit wordt opgenomen op de website. ISA is statutair gevestigd in ‘s-
Hertogenbosch. In 2012 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als 
Stichting International Sports Alliance. De stichting is door de Belastingdienst erkend als 
ANBI.

Doelstelling
De International Sports Alliance (hierna ISA) is een ontwikkelingsorganisatie die zich 
sinds 1998 inzet voor een betere toekomst van jongeren door sport. ISA biedt jongeren 
in een kansarme omgeving via sport de kans om zelf aan een betere toekomst te 
werken - voor zichzelf, voor hun familie en voor hun gemeenschap. 

ISA gelooft in het enorme potentieel van jongeren – zowel jongens als meisjes. Het 
potentieel is er al en wacht om te worden aangeboord. ISA bereidt jongeren voor om 
kansen in hun directe omgeving te herkennen en daarin te handelen. In de gebieden 
waar ISA werkt, zijn er legio jongeren die over een enorm potentieel beschikken. 
Tegelijkertijd houdt een gebrek aan hoop, vertrouwen en kansen hen nog steeds tegen 
en houdt het ze in de marge van de samenleving.
De manier waarop ISA dit potentieel aanboort, is door sport. In een veilige, leuke en 
verrijkende omgeving worden jongeren aangemoedigd om hun eigen vaardigheden te 
ontdekken en te beheersen. Jongeren krijgen daar de gelegenheid om nieuwe rollen op 
zich te nemen en hun nieuwverworven vaardigheden in de praktijk te brengen. 
Saamhorigheid en energie komen dan bij elkaar. Dit nemen we als uitgangspunt van 
waaruit de ‘beste jonge generatie ooit’ naar voren treedt, zijn stem laat horen en ervoor 
zorgt dat ze betrokken worden bij beslissingen die hun toekomst beïnvloeden. Dat is het 
soort samenleving waarin jongeren betrokken raken en interactie hebben; ze 
presenteren zichzelf dan als middelen die klaar zijn om ontwikkeld te worden, in plaats 
van problemen om te worden opgelost. Op deze manier draagt ISA direct bij aan 
armoedebestrijding en het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG).

Hiervoor initieert en ondersteunt ISA educatieve sportprogramma’s voor jongeren in 
ontwikkelingslanden en (post-)conflictgebieden, in het bijzonder voor jongeren die 
weinig of geen ontwikkelkansen hebben. ISA versterkt hiervoor de capaciteit van 
community based organisaties die een brede maatschappelijke achterban hebben. 
Investeert in de opleiding van community sports coaches en mentoren en maakt zich 
hard voor jongerenparticipatie in de gemeenschap. Het werk van ISA bestaat uit training 
en coaching, toegang tot kennis, kunde en netwerken en politieke lobby.
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In de twintig jaar dat ISA als sport voor ontwikkelingsorganisatie bestaat heeft ze zich in 
Nederland en internationaal ontwikkeld tot een belangrijke verbindende speler binnen 
ontwikkelingssamenwerking. In Nederland krijgt dit o.a. vorm in ISA’s rol als penvoerder 
van het grootste Nederlandse sport voor ontwikkelingssamenwerkingsprogramma. 
Daarnaast organiseert ISA (inter)nationale conferenties en publieksvoorlichting en 
creëert ze uitwisselingsmogelijkheden tussen Nederlandse burgers en organisaties en 
internationale organisaties. Internationaal wordt dit gekenmerkt door actieve 
partnerships met meer dan vijftig lokale organisaties in acht landen.

Bestuur en directie
Statutair is bepaald dat de stichting vertegenwoordigd wordt door het bestuur en dat dit 
bestuur het hoogste orgaan van de stichting is.  In de praktijk heeft het bestuur de taken 
gedelegeerd aan de directie en ziet het bestuur toe op de uitvoerende taken van de 
directie. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie is 
vastgelegd in een directiereglement. Het directiereglement wordt periodiek geëvalueerd. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanstelling van de algemeen directeur. De 
bestuursvoorzitter en algemeen directeur hebben regelmatig overleg. De directie voert 
de dagelijkse leiding over de organisatie en legt daarover verantwoording af aan het 
bestuur. Concreet is de directie verantwoordelijk voor de operationele zaken inclusief 
fondsenwerving, communicatie, personeelsbeleid en financiën. Het bestuur van ISA 
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van vier  jaar Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van 
nieuwe bestuursleden. In 2018 kwam het bestuur vijf keer samen. Naast het toezicht op 
lopende activiteiten rondom fondsenwerving en het creëren van naamsbekendheid, zijn 
een aantal belangrijke bestuursbesluiten genomen ten aanzien van de doorontwikkeling 
van de organisatie en zijn er met grote betrokkenheid van de betrokken individuen, 
diverse werkzaamheden verricht. Het betrof onder meer het actief benaderen van het 
eigen netwerk voor fondsenwervende acties en andersoortige ondersteuning van de 
organisatie, het benaderen van potentieel nieuwe bestuursleden, het vaststellen van het 
jaarplan en de begroting voor 2019 en het toezicht houden op het algemeen 
functioneren van de directie. In lijn met het lage kosten beleid zijn alle bestuursleden 
onbezoldigd en vrijwillig bestuurslid. Alle mogelijke kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en 
telefoonkosten, worden door de bestuursleden voor eigen rekening genomen.

ISA is 2018 gestart met 6  medewerkers veelal met een parttime dienstverband, de 
laatste vier maanden is dit teruggelopen naar een 5 tal medewerkers. Zij werden 
ondersteund door 2 flexibel inzetbare vrijwilligers, 5 stagiaires en 8 trainers/docenten. 
De organisatie kent een tweekoppige directie, bestaand uit een Algemeen Directeur en 
een Financieel Directeur. De algemeen directeur is organisatorisch, inhoudelijk en 
financieel eindverantwoordelijk. De directie is verantwoordelijk voor de aansturing van 
het bureau en rapporteert aan het bestuur. De directie realiseert de voornemens en 
programmadoelstellingen en voert de beleidsvoornemens uit. De directie maakt hiertoe 
plannen en doet voorstellen over de programma’s aan het bestuur. De directie stuurt de 
dagelijkse werkzaamheden aan en beslist over de inzet van de medewerkers. De 
Algemeen Directeur staat in directe relatie met de voorzitter van het bestuur.
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Algemeen Directeur staat in directe relatie met de voorzitter van het bestuur.

De organisatie is klein, flexibel en niet bureaucratisch, streeft altijd naar de hoogste 
(maatschappelijke) kwaliteit, beschikt over internationaal hoogwaardige kennis & 
expertise, en een groot nationaal en internationaal en interdisciplinair netwerk van 
individuen en organisaties die de waarden en de missie van de organisatie delen. De 
belangrijkste focus van het ISA-team is de aansturing, ontwikkeling en monitoring van 
de landenprogramma’s, fondsenwerving en de organisatie van publieksactiviteiten in 
Nederland. De projectleiders en trainers/docenten – uit Nederland en uit de 
partnerlanden – faciliteren de capaciteitsversterkingstrainingen en -workshops die ISA in 
samenwerking met de lokale partnerorganisaties organiseert.

Samenstelling bestuur en directie 2018
Bestuur
Functie Naam Benoeming Functie eindigt
Voorzitter Lucas Meijs 27-02-2016 01-07-2021
Secretaris Nadia Dajani 27-02-2016 01-07-2019
Penningmeester Vacant
Bestuurslid Marianne Douma 27-02-2016 01-07-2020
Bestuurslid Warner Dijkhuizen         27-02-2016 01-07-2020

De stichting heeft geen raad van toezicht of raad van advies.

Directie sinds
Algemeen Directeur Leonie Hallers 01-08-2012
Financieel Directeur Cees Noels 01-08-2012

In 2018 zijn de volgende organisatieontwikkelings- en programmaresultaten 
gerealiseerd:
Op basis van de meerjarenstrategie is er een slag gemaakt in de vertaling van de –
brede – strategie naar een nieuwe Theorie of Change van de organisatie. Positive Youth 
Development en Civic Engagement van jongeren zijn de onderliggende pilaren van de 
ISA ToC.

Er is een nieuwe marketing- en communicatie strategie ontwikkeld welke uitgaat van:
Jongeren zijn KRACHTIG! Het gaat erom dat we omgevingen creëren waarin het kan 
ontsluiten. Op het sportveld ontsluit creativity, togetherness, talents, eagerness, 
character and self-confidence. Want er zit magie in de relatie tussen coach en pupil en 
de relatie tussen pupil en pupil. Jongeren die hun potentie benutten veranderen 
community’s en de wereld. Zij hebben de toekomst. Dit is een struggle. Veel jongeren 
moeten van ver komen. Maar het kan en het gebeurt. Jongeren verdienen het dat we zo 
naar hen kijken. En als we dat doen, zien we hoe zij op allerlei manieren bijdragen aan 
een betere wereld. En uiteindelijk creëren wij kansen voor ontwikkelprogramma’s 
gebaseerd op Sustainable Development Goals.
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Het proces van officiële registratie van de ISA Mali office is in 2018 in gang gezet. De 
juridische status van de ISA Mali office is dat het een representant is van ISA met HQ in 
Nederland. Een andere vorm van registratie is op dit moment - gezien de lokale 
wetgeving - niet mogelijk.

ISA heeft een extern bureau opdracht gegeven de al dan niet BTW- plicht van de 
organisatie te onderzoeken.  Op basis van dit onderzoek is in september 2018 een 
verzoek ingediend bij de Belastingdienst, waarbij ISA voor het merendeel het 0 tarief 
zou kunnen hanteren en voor een klein deel het hoge BTW-tarief. Hierop is tot op dit 
moment nog geen uitspraak ontvangen. 

De wet verplicht sinds 2018 iedere organisatie in Nederland om aan de richtlijnen te 
voldoen  die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
ISA heeft hierbij de benodigde papieren excercitie verricht alsmede de stappen 
ondernomen om ook daadwerkelijk aan deze richtlijnen te kunnen voldoen. Mede door 
de inbreng van externen (accountantskantoor en de Vereniging voor AVG) is een 
evenwichtig document ontstaan waarop de AVG-verklaring is ontvangen. 

Het ISA flagship programma Game Changers is in 2018 getest en doorontwikkeld in 
Kenia en Indonesië. Het programma is erop gericht om de potentie van jongeren op een 
concrete wijze aan te spreken en de jongeren te voorzien van de juiste 
levensvaardigheden en kennis om een verschil te maken in hun omgeving. ISA gelooft 
dat gemeenschappen in kansarme landen positief kunnen veranderen als de jongeren in 
hun kracht worden gezet. ISA investeert in de ontwikkeling van deze jongeren met sport 
als middel, zodat ze gamechangers worden in hun directe omgeving. Het sportveld is de 
ontmoetingsplek waar creativiteit, samenwerking, talent, gedrevenheid, karakter en 
zelfvertrouwen groeien.

ISA voerde ook in 2018 het management van het programma Sport for Development.nl 
2016 – 2020, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 
samenwerking met de KNVB en Right To Play wordt uitvoering gegeven aan de 
ontwikkeling van vitale gemeenschappen door Sport for Development in een achttal 
landen. Als penvoerder is ISA eindverantwoordelijk voor de resultaten van het 
programma, coördinatie, evenementen & communicatie, kennisontwikkeling en 
monitoring & evaluatie. 

Samenwerking met andere (ontwikkelings)organisaties is voor ISA erg belangrijk om op 
een effectieve manier duurzame resultaten te creëren. Daarom is er in 2018 verder 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame partnerships, in de Zuidelijke 
partnerlanden en internationaal. Deze samenwerking krijgt vorm op verschillende 
niveaus: 
In de programmalanden werkt ISA samen met een netwerk van meer dan vijftig lokale 
organisaties. Internationaal werkt ISA met partner-organisaties als GAME, Right To 
Play, KNVB, ICCO, UNHCR en University of Bedfordshire.
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Verantwoording & communicatie met achterban en belanghebbenden
ISA informeert partners, supporters en andere betrokkenen via haar website en posts op 
sociale media. Jaarlijks doet de organisatie inhoudelijke en financieel verslag. Deze 
verslaglegging kan geraadpleegd worden via de website van ISA en wordt tevens via 
een mailing met de achterban gedeeld. De jaarverslaggeving is ingericht volgens 
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

ISA is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over 
schenking of erfrechtelijke verkrijging. Meer informatie over ANBI staat op de website. 

Financiële positie
ISA zet haar middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in. De stichting heeft interne 
administratieve en financiële processen om de kwaliteit te waarborgen en de cashflow 
en projecties te bewaken. 
ISA streeft naar het minimaliseren van haar kosten waardoor zoveel mogelijk besteed 
kunnen worden aan haar doelstelling. ISA probeert meer en meer van haar diensten en 
producten gesponsord te krijgen. In 2018 ontving ISA voor huisvesting en communicatie 
met een totale waarde van €20.722. In 2018 is een negatief resultaat geboekt van € 
47.707. Door het negatieve resultaat van 2018 daalt de continuïteitsreserve naar € 
99.503. De door het bestuur  vastgestelde limiet van de continuïteitsreserve is in 2018 
vastgesteld op € 176.000, welk bedrag door het recente verlies op krote termijn niet 
realiseerbaar is. . Het beleggingsbeleid van de organisatie is conservatief, overtollige 
liquide middelen worden tijdelijk op een bedrijfsspaarrekening gezet.

Vooruitblik 2019
De focus qua organisatieontwikkeling staat volledig in het teken van versterken van de 
externe positionering en fondsenwerving. De transitie  van ISA als Sport for 
Development organisatie naar Positive Youth Development door sport organisatie wordt 
hierbij aangegrepen als vertrekpunt van de externe positionering (strategie, 
programma’s, business development en communicatie).

ISA zal qua inkomsten en partners, maar ook qua marketing & communicatie in 2019 
een substantiele groei moeten doormaken om bestendigd de toekomst in te kunnen 
gaan.
De keuze is gemaakt om institutionele fondsenwerving prioritair te maken en uitsluitend 
op fondsen uit de particuliere en zakelijke markt in te zetten als deze reeele quick wins 
voor ISA opleveren. 

In 2019 zal het ISA landenkantoor in Mali doorgroeien tot het ISA regiokantoor West 
Afrika (Burkina Faso, Niger & Mali). Ook in de andere landen wordt er meer en meer 
gewerkt met regionale programma’s ipv projecten en landenprogramma’s. Deze 
benadering wordt ook geinititeerd in Oost-Afrika (Kenia & Oeganda) en Mena (Egypte, 
Tunesie & Libanon).
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Programmatisch staat In 2019 het ISA Game Changer Programma centraal in de 
realisatie van youth empowerment doelstellingen. Het programma is een learning 
journey van community coaches tot mentor en van jongeren als deelnemer aan sport en 
life skills programma’stot organisator van community sport activiteiten. En van CSO’s 
om werk te gaan maken van jongen participatie in hun organisatie, zodat jongeren ook 
echt in the lead komen.
We willen jongeren versterken zodat zij de motor van verandering in hun eigen leven 
maar ook in hun gemeenschap kunnen worden (agents of change). Omdat we meer 
willen dan alleen jongeren bereiken. Dit betekent dat er ingezet wordt op interventies die 
rechtstreeks effect hebben op de ontwikkeling van jongeren, zonder dat ISA een 
implementerende organisatie wordt. Er worden trainingen georganiseerd, er vindt 
coaching on the job plaats en er worden instrumenten beschikbaar gesteldvoor de 
activering van de jongeren in de gemeenschap. 

In de uitvoering van de programma’s wordt er ingezet op zoveel mogelijk gebruik te 
maken van ISA expertise in de partnerlanden (trainers, facilitators en proces 
begeleiders) en de inzet van Nederlandse trainers te beperken.ISA vervolgt in 2019 ook 
de samenwerking met de KNVB, Right To Play Nederland, Hogeschool van Amsterdam, 
University of Bedforshire, GAME, UNHCR, ICCO, 3x3 Unites bij de uitvoering van 
verschillende programma’s en projecten.

Tot slot zal de vacante bestuursfunctie van penningmeester worden ingevuld.

Financiële vooruitblik 2019
Voor 2019 is er sprake van een sluitende begroting. Voor 75% zijn de inkomsten reeds 
gerealiseerd en betekent het dat het overige deel uit fondsenwervende activiteiten voor 
2019 dient te komen. 
Wat betreft de uitgaven is een belangrijk deel gedekt door de reeds zekere inkomsten. 
Voor de overige kosten kan gesteld dat het grootse deel project gerelateerd is, waarvan 
het leeuwendeel betrekking heeft op directe externe kosten. Op grond van deze 
gegevens wordt het risico van een tweede jaar in successie negatief draaien als uiterst 
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Begroting 2019

Begroting

2019

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 11.000

Baten uit gezamenlijke acties 115.000

Baten uit acties van derden 0

Subsidies van overheden 1.382.000

Som der baten 1.508.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen 1.280.150

Kosten werving 60.500

Algemene kosten beheer en administratie 166.250

Som der lasten 1.506.900

Bedrijfsresultaat 1.100

Financiele baten en lasten 500

Resultaat 1.600
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Jaarrekening 2018

1 januari t/m 31 december 2018
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BALANS 

(na resultaatbestemming)

31 december 31 december

Ref. 2018 2017

(in euro's)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 3.041 4.472

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 298.707 306.261

Liquide middelen 3 444.336 332.221

743.043 638.482

Totaal activa 746.084 642.954

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 4 99.503 147.210

99.503 147.210
Kortlopende schulden 5 646.581 495.744

646.581 495.744

Totaal passiva 746.084 642.955

11



Stichting International Sports Alliance

te 's-Hertogenbsoch

Jaarrekening 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk Begroting Werkelijk

Ref. 2018 2018 2017

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 6 20.722 15.000 17.381

Baten uit gezamenlijke acties 7 314.767 279.500 245.168

Subsidies van overheden 8 1.107.920 1.446.000 1.002.120

Som der baten 1.443.409 1.740.500 1.264.669

Lasten

Besteed aan doelstellingen 9 1.239.634 1.382.800 1.043.400

Kosten werving baten 10 83.403 118.500 59.265

Algemene kosten beheer en administratie 11 168.397 237.900 154.913

Som der lasten 1.491.434 1.739.200 1.257.578

Bedrijfsresultaat -48.025 1.300 7.091

Financiele baten en lasten 12 318 1.000 939

Resultaat -47.707 2.300 8.030

Resultaatbestemming 

Toevoeging / onttrekking aan:

- Continuïteitsreserve -47.707 2.300 8.030

Saldo -47.707 2.300 8.030
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KASSTROOMOVERZICHT

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Baten uit eigen fondsenwerving 12.726 6.619

Baten uit gezamenlijke acties 313.442 285.546

Baten van overheden 1.034.896 907.916

Baten uit beleggingen 1.256 2.573

Som van de ontvangsten (A) 1.362.320 1.202.654

Uitgaven:

Betalingen -1.260.158 -1.279.786

Som van de uitgaven (B) -1.260.158 -1.279.786

Investeringen 0 -3.952

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (C) 0 -3.952

Netto kasstroom (A+B+C) 102.162 -81.084

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 342.174 423.258

Mutatie liquide middelen 102.162 -81.084

Liquide middelen per 31 december 444.336 342.174

2018 2017
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijn 650 Fondsenwervende 

instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale

waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met

een lineaire afschrijving. 

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek

van voorzieningen voor oninbaarheid.

Reserves en fondsen 

Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter

beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, 

is dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin 

van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft

gegeven.

Indien een actie voor een specifiek doel meer heeft opgebracht dan voor dat doel

benodigd was of aan een gift de bestemming ontvalt, wordt dit vermeld in het verslagjaar 

van het jaar waarin dit duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt dan niet langer onder

het bestemmingsfonds, maar onder de bestemmingsreserve verantwoord.

Verplichtingen

Van een verplichting is sprake nadat het bestuur daartoe heeft besloten.

De toekenning is een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. Deze verplichting

wordt op de balans als schuld opgenomen. De toekenning vervalt na 1 jaar.

Indien sprake is van een feitelijke verplichting, zonder dat deze in rechte afdwingbaar is, 

wordt een voorziening gevormd. Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is het 

resultaat van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
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RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting 

ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering

zijn gebracht tenzij anders vermeld.

Als baten uit eigen fondsenwerving worden aangemerkt: opbrengsten uit collecten, 

donaties en giften, contributies, sponsoring, nalatenschappen, eigen loterijen en 

prijsvragen, verkoop goederen en overige baten uit eigen fondsenwerving.

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische

verkeer in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden financieel verantwoord, indien 

dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige

tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden 

verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving.

Baten uit gezamenlijke acties

De baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten in 

ieder geval worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen.

Als baten uit gezamenlijke acties worden aangemerkt het aan de stichting toekomende

deel van de brutobaten van een gezamenlijke actie waaraan is deelgenomen. De kosten 

die de stichting heeft gemaakt in het kader van de actie worden pro rato in de staat van 

baten en lasten onder 'kosten gezamenlijke acties' verantwoord.

Subsidies van overheden

Subsidies van overheden worden onder dit hoofd afzonderlijk verantwoord. 

Onder subsidies wordt verstaan bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld 

van de uitvoeringskosten van een project of van het exploitatietekort van de gehele 

stichting. Als subsidies van overheden gelden uitsluitend subsidies die zijn verkregen 

van een overheid,  daaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare internationale 

instellingen, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen. Overige subsidies 

worden als baten uit eigen fondsenwerving verwerkt.

Verschillen in toegezegde en gerealiseerde baten uit subsidies worden verantwoord in de 

staat van baten en lasten onder 'subsidies van overheden', in het jaar waarin deze 

verschillen betrouwbaar kunnen worden geschat.

De kosten gemaakt om subsidies te verkrijgen, worden in de staat van baten en lasten

afzonderlijk als 'kosten verkrijging subsidies' opgenomen.
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Baten uit beleggingen

Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post 'baten uit beleggingen'.

De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de 

eigen organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder

kosten beleggingen'.

Bestedingen aan de doelstelling

Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de

kosten verstaan, die rechtstreeks verband houden met de projecten waarvoor de middelen

zijn verstrekt.

Van voorlichting als onderdeel van de doelstelling is sprake wanneer de stichting 

voorlichting geeft, die primair ten doel heeft het bewerkstelligen van bewustwording, 

attitude- en gedragsverandering (anders dan het geven van geld) bij de doelgroep.

Kosten ten behoeve van werving baten

Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor 

één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kosten werving baten. 

Dit houdt in dat de kosten voorpropaganda, publiciteit en public relations tot de kosten 

van werving baten worden gerekend, tenzij sprake is van voorlichtingskosten zoals 

bovenstaand beschreven.

Algemene kosten beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt in het kader van de

(interne) beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doel-

stelling of de werving van baten. 

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 lopende het jaar 7 personeelsleden met 4,3 fte in loondienst. 

Omdat personeel aangetrokken wordt op basis van benodigde capaciteit voor een

bepaald project dan wel taak, worden de dienstverbanden altijd op de inkomstenbron 

afgestemd. Hierdoor zijn de dienstverbanden veelal tijdelijk en van korte duur.

Tevens is gebruik gemaakt van de inzet van een vrijwilligers en vijf stagiaires.

Daarnaast zijn 8 docenten, waarvan 5 uit het zuiden, in 2018 ingezet.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen 

in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit

hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder sponsoring, zijn 

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

kantoor- computers /

inventaris software totaal

(in euro's)

Aanschafwaarde per 1 januari 2018 3.891 1.250 5.141

Mutaties 2018 0 0 0

Aanschafwaarde per 31 december 2018 3.891 1.250 5.141

Boekwaarde 1 januari 2018 3.326 1.146 4.472

Aanschaffingen 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen 1.014 417 1.431

Boekwaarde 31 december 2018 2.312 729 3.041

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

Te ontvangen rente 0 415

Vooruitbetaalde bedragen 0 4.910

Debiteuren 175 37.401

Vordering op ISA Mali 2.792 9.953

Nog te ontvangen subsidie BUZA 225.320 221.432

Overige vorderingen en overlopende activa 70.420 32.151

298.707 306.261

17



Stichting International Sports Alliance

te 's-Hertogenbsoch

Jaarrekening 2018

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (vervolg)

3. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

ABN AMRO Bank, rekening-courant 6.443 6.334

ABN AMRO Bank, Vermogensspaarrekening 270.227 135.524

ASN Bank, Internetspaarrekening 167.300 189.180

Kasgeld 366 1.183
444.336 332.221

444.336 332.221
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (vervolg)

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

4. Continuïteitsreserve

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

Stand begin boekjaar 147.210 139.180

Dotatie 0 8.030

Onttrekking -47.707 0

Stand eind boekjaar 99.503 147.210

Het negatief resultaat is op voorhand van een definitief bestuursbesluit ten laste van de

continuiteitsreserve gebracht. In 2018 heeft het bestuur vastgesteld dat zij streven naar

een continuiteitsreserve van € 176.000. Afgaand op de looptijd van de huidige portefeuille 

moet geconstateerd worden dat in het kader van de continuiteit van de organisatie het 

essentieel is dat een aantal van de uitstaande financieringsaanvragen  voor 2020 worden 

gehonoreerd en dat aflopende overeenkomsten ultimo 2019 worden verlengd.

Het bestuur is positief gestemd over het realiseren van deze doelstelling voor 2020. Mocht

deze doelstelling onverhoopt niet worden gerealiseerd dan is op basis van de kennis van 

het bestuur bij het opmaken van de jaarrekening 2018 het huidige saldo van de 

continuïteitsreserve toereikend.

5. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

Vooruitontvangen subsidies 129.980 165.165

Crediteuren 28.565 7.462

Te betalen personeelskosten (incl. Sociale Lasten) 10.445 21.422

Nog te betalen projectgelden 457.841 283.545

Nog te betalen overige kosten 19.750 18.150

646.581 495.744
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (vervolg)

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Voor de huur van kantoorruimtes in het Maaspoort gebouw is door de Stichting een 

huurcontract afgesloten met de Gemeente 's-Hertogenbosch tot en met 31 december 2019.

De huurlast voor de kantoorruimtes tot het einde van de contractsperiode bedraagt 

circa € 9.348,-- 

In september 2018 is een verzoek bij de Belastingdienst ingediend waarin een uitspraak  

wordt gevraagd over BTW-positie van International Sports Alliance. 

Tot op heden is hier nog geen besluit over ontvangen. Een uitspraak waarbij de organisatie

BTW-plichtig wordt kan naar inschatting van het bestuur tot een positieve correctie leiden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

(in euro's)

6. Baten uit eigen fondsenwerving

Giften en donaties van het bedrijfsleven 7.610 8.000 8.340

Giften en donaties van organisaties 13.112 7.000 9.041

20.722 15.000 17.381

7. Baten uit gezamenlijke acties

Opbrengst activiteiten Youth Empowerment 66.434 125.500 76.829

Opbrengst activiteiten Exchange 236.895 139.500 155.044

Opbrengst activiteiten Knowledge & Advocacy 11.438 14.500 13.295

314.767 279.500 245.168

8. Subsidies van overheden

Subsidies Youth Empowerment 916.556 1.222.000 971.568

Subsidies Exchange 75.873 78.000 6.720

Subsidies Knowledge & Advocacy 115.491 146.000 23.832

1.107.920 1.446.000 1.002.120
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (VERVOLG)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

9. Besteed aan doelstellingen

Youth Empowerment 861.017 1.051.200 869.925

Exchange 274.144 187.800 150.596

Knowledge & Advocacy 104.473 143.800 22.879

1.239.634 1.382.800 1.043.400

Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen uitgedrukt in een percentage van 

het totaal van de baten bedraagt:

voor 2018: 86%

Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen uitgedrukt in een percentage van 

het totaal van de lasten bedraagt:

voor 2018: 83%

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

10. Kosten werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 24.562 63.000 26.807

Kosten verkrijgen subsidies overheden 17.121 15.500 7.892

Kosten gezamenlijke acties 41.720 40.000 24.566

83.403 118.500 59.265

11. Algemene kosten beheer en administratie

Lonen en salarissen 75.928 129.000 79.228

Bestuurskosten 3.524 6.500 3.587

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.431 2.000 488

Algemene kosten secretariaat (kantoorkosten) 33.666 51.500 38.986

Communicatie en PR kosten 16.533 34.500 6.875

Administratie- / accountantskosten 15.838 14.000 25.243

Kantoorkosten in Mali 21.189 0 0

Bankkosten 288 400 506

168.397 237.900 154.913
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (VERVOLG)

Analyse van de belangrijkste verschillen begroot versus realisatie

De ontvangen gelden in 2018 zijn hoewel niet de omvang zoals begroot wel aanzienlijk hoger dan 

in 2017. Inspanningen om meer subsidiegelden te verkrijgen zijn redelijk succesvol gebleken.

De baten uit gezamenlijke acties zijn daarbij zelfs boven de begroting uitgekomen.

Een procentueel groot deel hiervan (86%) is uiteindelijk voor de doelstellingen aangewend.

De gemaakte kosten voor Fondsenwerving zijn daarbij substantieel hoger dan in 2017, hetgeen 

binnen de planning voor dit jaar is gebleven. Met de kosten voor administratie en beheer van 

de organisatie zelf - die duidelijk hoger was dan in voorgaande jaren - is dit jaar een negatief 

resultaat geboekt. Een negatief resultaat lag halverwege 2018 reeds in de lijn der verwachting.

Het bestuur heeft dat onderkent en geaccordeerd zolang het resultaat binnen bepaalde grenzen

bleef. Door een aantal organisatorische aanpassingen is het verlies ook lager dan eerder 

verwacht.

Een duidelijke oorzaak van de opgelopen organisatiekosten betrof de startkosten van een

vestiging in Mali. Deze kosten moeten in de komende jaren tot een groei van de activiteiten in

geheel West Afrika gaan leiden.

Een andere reden zijn de tegengevallen inkomsten uit fondsenwerving uit de private sector,

een doelgroep die veel meer tijd, energie en geld vraagt dan was ingeschat. Besloten is ook

om hier vooralsnog geen prioriteit aan te geven.

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

Specificatie lonen en salarissen

Lonen en salarissen 210.773 227.000 208.771

Sociale lasten 33.678 36.100 31.833

Pensioenlasten 15.548 20.900 15.281

Reis- en verblijfkosten 8.857 13.500 8.996

Stagevergoedingen 12.649 10.000 8.320

Veiligheidskosten 2.527 7.000 1.170

Opleidingen en verzekeringen 8.223 15.500 12.922

Overige personeelskosten 6.071 9.000 11.538

298.327 339.000 298.831
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (VERVOLG)

Werkelijk Begroting Werkelijk

916556 1222000 971568

Uitsplitsing lonen en salarissen

Besteed aan doelstellingen 171.737 190.313 171.737

Besteed aan Fondsenwerving 29.276 14.029 29.276

Besteed aan algemeen beheer en administratie 68.270 52.905 68.270

269.283 257.247 269.283

Uitsplitsing lonen en salarissen

Besteed aandoelstellingen 144.965 140.000 127.844

Besteed aan fondsenwerving 60.877 70.000 48.752

Besteed aan algemeen beheer en administratie 92.485 129.000 122.235

298.327 339.000 298.831

Specificatie Bestuurskosten 

Representatiekosten 0 500 0

Vergaderkosten 1.679 3.800 1.611

Overige bestuurskosten 1.936 2.200 1.976

3.615 6.500 3.587

12. Financiele baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 318 1.000 939

Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 0

318 1.000 939
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (VERVOLG)

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 30 mei 2018.

Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat ad € 8.029 vastgesteld conform het 

daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Lopende het jaar 2018 heeft het bestuur een dreigend negatief resultaat geconcludeerd

en geaccordeerd. Op voorhand van het definitieve besluit zal het negatief resultaat

in mindering worden gebracht op het eigen vermogen.

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders, directie en toezichthouders

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging, zij kunnen alleen

een reiskostenvergoeding (€ 0,19 p/km) krijgen voor reizen ten behoeve van de stichting.

In het jaar 2018 heeft geen uitbetaling aan bestuursleden plaastgevonden.

Voor wat betreft de salariëring van de directie wordt voldaan aan de richtlijnen van de WNT.

De salariskosten van de directie in 2018 bedroegen:

Naam Leonie Hallers Cees Noels

Functie Algemeen Directeur Financieel Directeur

Duur dienstverband vanaf 01-09-2012 vanaf 01-10-2012

in 2018 in 2017 in 2018

Omvang dienstverband (standaard 38 uur) 30 uur 30 uur 17 uur

Parttimefactor 0,79 fte 0,79 fte 0,45 fte

Beloning 66.355€  66.355€   33.860€   33.860€  

Belaste onkostenvergoedingen -€        96€          -€         348€       

Onbelaste onkostenvergoedingen 8.433€    6.381€     1.930€     2.102€    

Totaal 74.788€  72.832€   35.790€   36.310€  

Stichting International Sports Alliance 

Het bestuur 

L. Meijs Voorzitter

in 2017

17 uur

0,45 fte
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Bijlage(n)

1 januari t/m 31 december 2018
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SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING 

TOTAAL

Youth Youth Youth Youth Youth Youth Youth Totaal Exchange Knowledge Totaal Fondsen- Beheer en International

Midden Oost Afrika West Afrika Indonesië Zuid Afrika Suriname Algemeen YouthEmp. & besteed aan werving Administratie Sports
Bestemming Noord Afrika en India Doelstelling Alliance

Lasten

Activiteiten 9.261 32.320 49.279 8.726 0 4.254 8.234 112.074 94.261 45.129 251.464 7.922 259.386

Projectkosten partners 146.162 161.933 66.000 93.609 30.000 86.500 44.500 628.704 97.672 16.000 742.376 742.376

Reis- en verblijfkosten 1.754 14.538 16.387 7.953 1.832 4.199 46.663 39.196 19.782 105.641 13.181 118.822

Publiciteit en communicatie 16.533 16.533

Personeelskosten 6.553 14.948 9.493 6.905 4.711 30.966 73.576 47.505 19.072 140.153 60.877 75.928 276.958

Huisvestingskosten 18.068 18.068

Kantoor-, automatiserings- en

  algemene kosten 1.423 52.913 54.336

Bestuurskosten 3.524 3.524

Afschrijving 1.431 1.431

 

163.730 223.739 141.159 117.193 30.000 97.297 87.899 861.017 278.634 99.983 1.239.634 83.403 168.397 1.491.434

Besteed aan doelstelling
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur en de directie van Stichting International Sports Alliance  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening  2018 van Stichting International Sports Alliance te ’s-Hertogenbosch 

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 International Sports Alliance per 31 december 

2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 

650 Fondsenwervende Instellingen en de bepalingen bij en krachtens de WNT.  

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de winst- en verliesrekening over 2018; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen en het controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting International Sports Alliance zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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.  

 

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden 

 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 4. Continuïteitsreserve in de toelichting van de jaarrekening 

2018, waarin de situatie rondom uitstaande fondsenaanvragen is beschreven. 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.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. 

 

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 Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met 

de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 

 

 

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 in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen en de 

bepalingen bij en krachtens de WNT. 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 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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

  



 

 

3 

 

 

 

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.  

 

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;   
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- 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 stichting 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 stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Rosmalen, 26 maart 2019 

 

Witlox Van den Boomen Accountants N.V. 

 

 

 

S.C. Boons MSc RA 
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