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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945
T.a.v. het bestuur
Sophialaan 10
2514 JR 'S-GRAVENHAGE

Amersfoort, 31 maart 2020

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
Wij vewijzen u naar de laatste pagina van dit rapport voor de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 te s-Gravenhage is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2019 en de winst- en verliesrekening 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) ‘C1 –
Kleine 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Herdenking 15 Augustus
1945.
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.
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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.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
VITA Accountants

Was getekend,
J.S. Blaauw AA
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2. BESTUURSVERSLAG

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

2.1. Bestuursverslag
Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede
Wereldoorlog. Op deze dag herdenken we ieder jaar bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de
Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan.
Dit verslag geeft de activiteiten weer die Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 – hierna te noemen de
Stichting - in het afgelopen jaar heeft ondernomen, te beginnen met de herdenking in het gebouw van de Tweede
Kamer op 14 augustus 2019.
Daarna volgden op 15 augustus 2019 de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument en de afsluiting van de
dag in het Crowne Plaza in Den Haag met een Koempoelan en cultureel middagprogramma.
Namens de Stichting zijn er op 10 erevelden in Indonesië en Thailand kransen gelegd en was een afvaardiging van
de Stichting aanwezig bij diverse Herdenkingen elders in het land. Ook deze gebeurtenissen worden in dit
jaarverslag gememoreerd.
De Stichting werkt nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Indisch Herinneringscentrum. Bij de
Nationale Herdenking op 15 augustus zijn tevens vele andere organisaties betrokken. Een overzicht van deze
partijen vindt u in dit jaarverslag.
Tot slot vindt u in dit jaarverslag een overzicht van enkele andere belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar
en een beknopt overzicht van de verschillende media-uitingen in 2019.
Algemeen
‘De groep mensen die het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt wordt jaarlijks kleiner. De
oorlog werkt echter door, ook in nieuwe generaties. De belangstelling voor de Herdenking blijft dan ook
onverminderd groot.’
De Stichting organiseert jaarlijks op 15 augustus de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag.
Dan staan wij met vele duizenden (bij het Indisch Monument, via TV of internet) stil bij de capitulatie van Japan
en het einde van de Tweede Wereldoorlog en herdenken wij alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan. Met de
capitulatie kwam een einde aan een periode van drie-en-een half jaar waarin inwoners van Nederlands-Indië
gebukt gingen onder de wreedheden en willekeur van de Japanse overheerser. Twee dagen later riepen Soekarno
en Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Er volgde een periode van onzekerheid en onvoorspelbaarheid.
Velen waren hun leven niet zeker en vreesden voor lijf, huis en haard. Deze periode zal de geschiedenis in gaan
als de Bersiap en de koloniale oorlog. In de jaren die daarop volgden raakten honderdduizenden ontheemd en
moesten zij in Nederland (of elders) een geheel nieuw bestaan opbouwen.
De Nederlands-Indische gemeenschap in Nederland omvat inmiddels zo’n twee miljoen Nederlanders. 15 augustus
is een kantelpunt gebleken in de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en in het leven van vele Nederlandse
families in het bijzonder. De groep mensen die het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt,
wordt jaarlijks kleiner. De oorlog werkt echter door, ook in nieuwe generaties. De belangstelling voor de
Herdenking blijft dan ook onverminderd groot. De tweede en derde generatie nemen in toenemende mate deel aan
de herdenking.
Elk jaar speelt op 15 augustus de Tweede Wereldoorlog en haar nasleep door vele hoofden, met een grote
diversiteit aan herinneringen, emoties en gevoeligheden. Het bestuur van de Stichting heeft de opdracht elk jaar
een waardige herdenking te organiseren waarin ruimte is voor die grote diversiteit en reikwijdte.
Om tot een waardige herdenking te komen, verrichten vele vrijwilligers elk jaar weer een grote inspanning. Ook
onder de vrijwilligers bevinden zich steeds meer leden van de derde en inmiddels vierde generatie.
Oprichting & doelstelling
In Nederlands-Indië eindigde de oorlog niet op 5 mei 1945. Pas op 15 augustus 1945 capituleerde Japan na de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. In 1970 werd deze datum voor het eerst herdacht in Nederland.
In 1980 werd de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 opgericht om hiervan een jaarlijkse gebeurtenis te
maken. De herdenking wordt vanaf 1988 georganiseerd bij het Indisch Monument.
Op de dag voorafgaande aan de jaarlijkse herdenking vindt een herdenking plaats bij
de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
In 1988, exact dertig jaar geleden onthulde onze toenmalige Koningin Beatrix het Indisch Monument in Den
Haag. De in marmer gebeitelde boodschap ‘De Geest Overwint’ brengt inmiddels al drie decennia een ode aan
de veerkracht van een volledige oorlogsgeneratie.
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Een generatie die de verschrikkingen van de oorlogsperiode in Nederlands- Indië het hoofd moest bieden. Met
groot of klein verzet. Met de voor die generatie zo typerende ‘stille kracht die alle weerstand tart’, zoals dat zo
treffend in het prachtige gedicht ‘Gij & wij saam’ van Albert Verwey is verwoord.
Deze boodschap en de lessen die wij daaruit kunnen trekken stonden in 2019 centraal bij de Nationale Herdenking
op 15 augustus, waarbij wij weer in grote harmonie stil stonden bij de capitulatie van Japan en het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Op de dag voorafgaande aan de jaarlijkse herdenking vond ook dit jaar de herdenking
plaats bij de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
bestuur
Gezamenlijk is het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor het organiseren van een uitgebalanceerde, waardige en
troostrijke herdenking voor de eerste generatie oorlogsslachtoffers, hun families, betrokkenen en alle
Nederlanders. Dat vraagt met name om inzicht in en empathie voor wat velen in Nederlands-Indië is overkomen.
Het bestuur kwam in 2019 twaalf maal bijeen. Er werd vergaderd op de Sophiahof aan de Sophialaan in Den
Haag, waar tevens het secretariaat gehuisvest is. Op 14 augustus vond een extra vergadering plaats in Hotel
Crowne Plaza.
De bestuurssamenstelling was in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018: Erry Stoové, voorzitter; John
Sijmonsbergen, vicevoorzitter en communicatie; Nanette van Beukering, secretaris; Wiete Mesman,
penningmeester; Frank Marcus, coördinator Indisch Monument; Hélène Oppatja, programmering en
middaprogramma.
Commissie van Advies
Deze commissie kwam op 3 mei 2019 en 6 december 2019 bijeen om het bestuur te adviseren op strategisch
terrein. De volgende leden zijn lid van de commissie van advies: de heer H. Bergmann, de heer B.R. Bot; mevrouw
A.CH. van Es; mevrouw J. Ter Kulve; de heer P. Neeb; de heer R. Scheldwacht; de heer P. Steenmeijer.
In de bijeenkomst van 6 december is afscheid genomen van de heer P. Steenmeijer. Hij is opgevolgd door de heer
T.G. Tan.
Secretariële ondersteuning
Het bestuur heeft in 2019 geen structurele secretariële ondersteuning ontvangen. Diverse secretariële
werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur zijn tijdelijk uitbesteed.
Aangesloten organisaties
De Stichting wordt gesteund door vele sympathiserende organisaties. In 2019 waren er 48 aangesloten
organisaties. De jaarlijkse bijeenkomst met afgevaardigden van de Aangesloten Organisaties vond plaats op 7
juni op de Sophiahof. In totaal 31 vertegenwoordigers van de Aangesloten Organisaties waren aanwezig.
Donateurs
Eind december 2019 waren er 1.724 donateurs. Het bestuur streeft naar een toename van het aantal donateurs.
Dit is van belang omdat zij mede zorgdragen voor financiële middelen en vooral draagvlak om een waardige
herdenking te kunnen blijven organiseren. In 2018 ontving de Stichting €22.593,58 aan donaties.
Thema 2019
Terwijl 75 jaar geleden in Nederland de bevrijding begon, was vrede in Nederlands-Indië nog ver weg. Misschien
wel verder dan ooit. Zowel binnen als buiten de kampen nam voor brede lagen van de bevolking de ellende alleen
maar toe. Wanhopig hield men vast aan elk gerucht dat de oorlog spoedig voorbij kon zijn, waardoor het verlangen
almaar vuriger werd. Een brandend verlangen om geliefden terug te zien. Een brandend verlangen naar een betere
toekomst, naar een wereld van vrede en veiligheid.
Vijfenzeventig jaar geleden, in 1944, was vrede nog ver weg. De oorlog in Nederlands-Indië duurde inmiddels al
twee-en-een half jaar. Voedsel werd schaarser, de ruilmiddelen uitgeput, de weinige kleding inmiddels danig
versleten. Het leven van vele kinderen binnen en buiten de kampen vreugdeloos en leeg. De vraag; ‘Houden we dit
vol en gaan we het redden?’ werd steeds indringender gesteld. Men leefde van gerucht naar gerucht.
Wat velen overeind hield was hoop en verlangen dat de oorlog spoedig afgelopen zou zijn. Een sprankje hoop hield
ook de vaak uitgeputte krijgsgevangenen overeind. Brandend verlangen naar een wereld van vrede en veiligheid.
Het is onze ereplicht om dat heilige vuur van verlangen naar vrede en veiligheid brandend te houden. Het is onze
opdracht in het leven om ons steeds weer in te zetten voor vrede en veiligheid. Daarom herdenken wij. Daarom
komen wij elk jaar op 15 augustus in grote saamhorigheid bijeen.
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Verslag van de activiteiten op 14 en 15 augustus 2019
14 augustus 2019 | Tweede kamer: tijdens de jaarlijkse besloten herdenking in het gebouw van de Tweede
Kamer bij de Indische plaquette werden in aanwezigheid van de Voorzitters van beide Kamers, diverse
Kamerleden en vertegenwoordigers van Aangesloten Organisaties, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost Azië herdacht.
De herdenking begon om 11.00 uur met een korte toespraak van de voorzitter van de Stichting, Erry Stoové.
Daarna sprak de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Aansluitend werden kransen gelegd. De
herdenking was rechtstreeks te volgen via een livestream. De toespraken zijn na te lezen op
www.15augustus1945.nl.
15 augustus 2019 | Indisch Monument: Op 15 augustus werden bezoekers bij het Indisch Monument vanaf
10.30 uur ontvangen met koffie, thee en spekkoek. Op het grote scherm was onder meer een film te zien met
prachtige beelden van erevelden op Java en van het Indisch Monument in Den Haag. De Herdenking werd dit jaar
wederom gepresenteerd door Angelique Jansen.
Voor de aanvang van de plechtigheid trad het vaandel van het regiment Van Heutsz in. Na ontvangst van de
Minister-President, het groeten van het vaandel en het luiden van de Indische Klok startte de Herdenking met het
welkomstwoord van voorzitter Erry Stoové, gevolgd door de uitvoering van In Remembrance’ (Eleanor Daley) door
de Residentie Bach Ensembles.
Na een indrukwekkende toespraak van Ellen Deckwitz volgde een uitvoering van ‘Saint Thomas Choral’ (Pavel
Staněk) door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Na het Indisch Onze Vader werd de eerste krans
namens de Koninkrijksregering gelegd door Minister-President Rutte en staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Blokhuis, gevolgd door het luiden van de Indische klok, de taptoe en een minuut stilte. Vervolgens
werd de Nederlandse vlag in top gehesen en het volkslied gezongen. De krans voor alle militaire en
burgerslachtoffers van oorlogsgeweld werd gelegd door Mevrouw Marijke de Wit-Knottenbelt namens de
burgerslachtoffers en door de heer Maurits C. Baal namens de militaire slachtoffers. De drie generaties krans werd
dit jaar gelegd door door familie Klemann: Hedwig Klemann-Bekker (eerste generatie) Suzanne Klemann en
Monique Klemann (tweede generatie) en Lex Bekker (derde generatie).
Vanwege het feit dat de eerste generatie onvermijdelijk wegvalt is het van belang dat de Herdenking structureel
blijft vernieuwen en verjongen. Sjors van der Panne, die met het lied ‘Engel’ een ode bracht aan zijn grootouders
en in een short docu samen met zijn oma de sterke band tussen de eerste en derde generatie in beeld bracht.
Jésaja Gunawan, leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, hield daarna een voordracht. Ter voorbereiding op
zijn toespraak ging hij op zoek naar het weinig vertelde Indische oorlogsverhaal in zijn eigen familie waar hij in
diverse mediaoptredens, onder andere bij Radio 1 en jongerenzender FunX, over vertelde. Toespraken zijn terug te
lezen op www.15augustus1945.
Vervolgens werden kransen gelegd namens de Staten–Generaal, de regeringen van Australië, Nieuw-Zeeland, het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Indonesië, de gehele Krijgsmacht, de Gemeente Den
Haag en het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, de Oorlogsgravenstichting en de Stichting Nationale Herdenking 15
Augustus 1945. De kransen werden aangereikt door zeekadetten van het Zeekadetkorps Nederland en leerlingen
van het Vrijzinnig- Christelijk Lyceum. Na uitvoering van ‘There is an old belief ’ (J.G. Lockhart, C.H.H. Parry)
door de Residentie Bach Ensembles en de ‘Captives Hymn’ door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
werd het defilé langs het Indisch Monument geopend. Dit gaf de aanwezigen de gelegenheid op individuele basis
eer te betonen. De bloemenzee waarmee het monument werd bedolven was een duidelijke indicatie dat wij nog
steeds niet vergeten. Door motorpech vloog de Catalina dit jaar helaas niet over. Naar nu blijkt, was 2017 het
laatste jaar waarin de Catalina overvloog.
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Naast vele vrijwilligers werd de Herdenking ook dit jaar weer ondersteund door medewerkers van het Nationaal
Comité 4en5 mei, manschappen van de Koninklijke Landmacht, zeekadetten van het Zeekadetkorps Rotterdam en
leerlingen van het Haagse Vrijzinnig Christelijk Lyceum. De herdenking werd bijgewoond door zo’n 3.000 mensen
en was tevens rechtstreeks te volgen via de NOS op tv en internet. Dit jaar was het mogelijk om met “de
Willemsvaart” vanaf het Centraal Station naar de Cremerbrug naar het veld te varen.
15 augustus middagprogramma
Van 13.30 tot 17.00 uur vond het middagprogramma in het Crowne Plaza plaats. Paul Blokhuis, staatssecretaris
VWS, was o.a. aanwezig. Voor mensen die minder goed ter been waren, werden gratis pendelbussen ingezet
tussen het Indisch Monument en het Crowne Plaza.
In het Crowne Plaza was er een kumpulan (bijeenkomst) en werd in twee blokken een cultureel middagprogramma
aangeboden geïnspireerd op het thema ‘Vrijheid was ver weg, een ode aan de eerste generatie’. In het programma
lag de nadruk op de vooravond van vrijheid: het is in 1944 nog volop oorlog zonder zekerheid dat het ooit eindigt.
Bij alle performances werd op de achtergrond een dynamische geografische kaart van Nederlands- Indië
geprojecteerd met daarin per performance foto’s/historische bronnen uitgelicht. Zo wordt het publiek tijdens de
performances meegenomen in verhaal, plaats en tijd. Optredens werden verzorgd door Floortje Smit, Robinson
Jouwe , The Brothers Timisela, Sjors van der Panne en Cheroney Pelupessy. Traditiegetrouw was er van 16:00 tot
17:00 uur een optreden van Orangelane met de mogelijkheid om te dansen. Het middagprogramma was live te
volgen via Facebook.
Overige herdenkingen
Ook in 2019 werden op vele plaatsen in Nederland herdenkingen gehouden die betrekking hebben op het einde
van de Tweede Wereldoorlog in Zuid Oost Azië. In 2019 werden er namens de Stichting kransen gelegd op de 7
erevelden van Ancol, Kembang Kuning, Kandi, Pandu, Leuwigajah, Kalibanteng en Menteng Pulo in Indonesië.
Tevens werd er een krans gelegd op het ereveld te Thanbyuzayat in Myanmar. In november zijn kransen gelegd
bij Cross of Sacrifice Chungkai en Cross of Sacrifice Kanchanaburi in Thailand. The ‘Cross of Sacrifice’ is een
symbool van de Commonwealth War Graves Commission. Het kruis is op vele militaire begraafplaatsen te vinden.
Het bestuur van Stichting ontving diverse uitnodigingen om bij andere herdenkingen en manifestaties aanwezig te
zijn. Zo is het bestuur vertegenwoordigd bij de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam, waar ook
namens de Indische gemeenschap een krans werd gelegd.
Voorts was het bestuur aanwezig bij diverse Indische herdenkingen waaronder de herdenkingen van slachtoffers
van de Vrouwenkampen, de Jongenskampen, de Birma- Siam en Pakan Baroe Spoorweg en de Zeetransporten.
Tevens werden een aantal Europese herdenkingen bijgewoond, waaronder de Slavernijherdenking, de Nationale
Holocaust Herdenking en de Ravensbrück Herdenking. Als deelnemer aan het 1WO2 overleg is het bestuur in die
hoedanigheid ook aanwezig geweest bij
enkele andere herdenkingen.
de melati
De melati – ookwel bekend als de Indische jasmijn – wordt gedragen als symbool van respect, betrokkenheid en
medeleven voor een geschiedenis waar we allemaal deel van zijn. Stichting maakte bewust de keuze voor een
bloem als symbool voor vergankelijkheid, bewustwording en groei.
De Melati blijft populair met circa 16.000 Melati-dragers in Nederland alleen al. Naast de reverspin hebben we in
2019 ook een zilveren hanger en manchetteset geïntroduceerd. Ook de jongere generaties zoals Jesaja (foto)
dragen de melati bewust op 15 augustus. Daarnaast zijn er dit jaar voor het eerst Facebook profiel frames
gecreëerd met daarin de Melati verwerkt die al snel veelvuldig werden gebruikt.
samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei; IHC en Defensie en anderen
In de verslagperiode werd er naar tevredenheid samengewerkt met het Nationaal Comité 4 en 5 Mei dat de
nationale herdenking op 15 augustus meerjarig logistiek en organisatorisch ondersteunt.
Op maandag 2 september 2019 tekenden Gerdi Verbeet voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Erry
Stoové voorzitter van de Stichting een convenant in het licht van een duurzame samenwerking tussen beide
organisaties.
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De samenwerking tussen Stichting en het Indisch Herinneringscentrum op het gebied van culturele programmering
en event productie was ook dit jaar succesvol.
De steun van het Ministerie van Defensie is van groot belang voor de jaarlijkse Nationale Herdenking. Dit jaar
leverden de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso,
personeel van de stafcompagnie van de Luchtmobiele Brigade en de Nationale Reserve een bijdrage.
Naast de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers werd de Herdenking mede mogelijk gemaakt door het Residentie
Bach Ensembles, docenten en leerlingen van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum en het Zeekadetkorps Rotterdam.
Collectieve erkenning
Vanaf begin 2017 is de Stichting door het Ministerie van VWS gevraagd actief deel te nemen in het overleg met
partnerinstellingen om te komen tot een voorstel van invulling van de zogenaamde Collectieve Erkenning. Samen
met het IP, Stichting Pelita en het IHC heeft de Stichting het Ministerie van VWS geadviseerd. Het doel van de
Stichting was om te komen tot een samenhangend nationaal programma rond de herdenking op 15 augustus. Het
constructieve overleg tussen IP, Pelita, IHC en het Ministerie van VWS heeft op 12 augustus geresulteerd in een
brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Van Rijn waarin de plannen voor invulling van de Collectieve
erkenning zijn gecommuniceerd. Het brede Nationaal Programma Collectieve Erkenning omvat plannen voor
Herdenken, Zorg en een Indische pleisterplaats in Den Haag. Vanaf 2018 heeft de Nationale Herdenking eindelijk
een vaste financiële basis gelegd onder de Nationale herdenking, waarmee we in samenwerking met andere
organisaties verder kunnen bouwen aan het structureel bereiken van nieuwe generaties, op de Nationale
Herdenking op 15 Augustus en door het jaar heen.
Communicatie, publiciteit en sociale media
Ook dit jaar hebben we via de nationale nieuwsmerken ons publiek offline weten te bereiken met gecombineerd
een bereik van meer dan dertien miljoen lezers per maand. Daarnaast werd de aanvullende hashtag #15augustus
meer dan vorig jaar gebruikt en waren we in de aanloop naar 15 augustus 80 keer te horen met een STER reclame
spot op nationale radiozenders.
2019 was ook een productief jaar op het gebied van communicatie en publiciteit. De herdenking kreeg nóg meer
aandacht van media off- en online in vergelijking tot vorig jaar, het programmaboekje kreeg een nieuw jasje en er
was meer interactie dankzij een co-creatie campagne en live verslag voor- en na de herdenking op het veld op
sociale media. Alles mede dankzij steun van de Collectieve Erkenning en het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn & Sport.
De hashtag #ikherdenk werd ook dit jaar door nieuwe bekende namen als Dinand, Sunny Janssen en Luuk van
Zuilen gebruikt. De jaarlijkse persoonlijke verhalen in de vorm van videoportretten rondom het thema ‘Vrijheid was
ver weg’ met onder andere Monique Klemann- Bekker en haar moeder en Sjors van der Panne en zijn oma werden
warm ontvangen. Afwezigen toonden online hun waardering voor het live verslag voor en na de herdenking op
Facebook en Instagram en de co-creatie campagne waarin jongeren werden opgeroepen om hun persoonlijke
verhaal te delen zorgde voor meer volgers en website verkeer. De real-time post met verschillende foto’s van de
herdenking op de avond van 15 augustus werd ook opvallend goed gewaardeerd door 15 augustus volgers op
Facebook.
De herdenking en 15 augustus als herdenkingsdag haalde on- en offline grote media kanalen. Interviews in onder
andere het de Volkskrant, de NRC, Trouw, het Nederlands Dagblad en het AD. Verschillende radio-omroepen
waaronder FunX , BNR, De Nieuws BV, Radio 1 en televisiezenders: NOS, Hart van Nederland, RTL Nieuws
besteedden aandacht aan de Herdenking. Het Jeugdjournaal volgde naast interviews met Maurits Baal en Marijke
de Wit, Robbert de Jong, een leerling vanher VCL bij het leggen van kransen. De avond voorafgaand aan de
herdenking waren Gerdi Verbeet en Jesaja Gunawan (leerling VCL) te horen bij spraakmakers op Radio 1 en Funx
volgde The Brothers Timisela om te ontdekken hoe zij herdenken anno 2019. Dankzij de influencer (vlogger en
blogger) gastenlijst van PR-bureau Press Only bereikten we ook een bredere doelgroep met online magazines als
Holistik.
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Financieel
Uit het verslag hierboven moge blijken dat we terugkijken op een geslaagde herdenking 2019. Het komend jaar
2020 staat in het teken van de komst van de Koning bij onze Nationale Herdenking en tevens van de viering van
75 jaar Vrijheid. Wij hebben in dat verband onze jarenlange samenwerking met het V-fonds weer opgepakt met
het Programma 75 jaar Vrijheid. Onze Begroting 2020 ziet er in verband met deze bijzondere ontwikkelingen als
volgt uit:
Begroting voor het boekjaar 2020
Baten
€ 418.900
Activiteitenlasten
€ 354.675
Saldo
Overige opbrengsten
Bruto exploitatieresultaat
Beheerslasten
Resultaat

€ 64.225
€ 64.225
€ 64.225
-

Omvang en functie van het besteedbaar vermogen:
Het batig of nadelig saldo zal worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve
Toelichting verschillen tussen begroting en werkelijk 2019
Het jaar 2019 stond mede in het teken van de voorbereiding op het voor ons bijzondere jaar 2020. Komend jaar
2020 wordt bijzonder vanwege de aanwezigheid van de Koning die elke vijf jaar onze Herdenking bezoekt. Voorts
staat 2020 in het teken van 75 Jaar Vrijheid.
De gerealiseerde kosten van de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument (IM) zijn met € 85.885 nagenoeg
binnen de Begroting ad € 84.900 gebleven. De hogere kosten bij de post Televisieschermen zijn het gevolg van de
voorwaarde van de gemeente voor een nieuwe belastingsmeting vanwege het grotere scherm. De hogere kosten
“Pendelbussen” hangen samen met de meerkosten uit hoofde van Traffic control, mede als gevolg van de
adviezen van de Rijks Beveligings Organisatie (RBO) die dit jaar 2019 aanwezig was ter voorbereiding op de
komst van de Koning in 2020.
In het kader van de voorbereiding op de komst van de Koning hebben wij in 2019 de capaciteit voor ons
Middagprogramma op onze locatie Crowne Plaza uitgebreid met een grote tent op de parkeerplaats van Crowne
Plaza. Daardoor konden en mochten wij meer bezoekers ontvangen dan in 2018 het geval was. De uitbreiding van
de locatie met een tent bleek succesvol. Desondanks moesten we opnieuw belangstellenden teleurstellen
vanwege het maximum aantal bezoekers dat de gemeente Den Haag ons had toegestaan. Wij zijn bezig om in
2020 met een grotere tent dan in 2019 nog meer bezoekers te kunnen en mogen verwelkomen.
Door deze vernieuwing van ons Middagprogramma met een tent zijn de kosten 2019 moeilijk vergelijkbaar met die
van 2018, met name ten aanzien van de kosten van de inrichting van de tent (“aankleding zalen”). Het beschikbare
budget Middagprogramma ad € 49.700 voor 2019 bleef ondanks de tent ons uitgangspunt en dat is met de totale
kosten van € 52.634 voor het Middagprogramma 2019 vrijwel gerealiseerd. De overschrijding is mede het gevolg
van het voor 15 augustus 2019 voorspelde weer: fris met veel wind en regen waardoor extra voorzieningen
moesten worden getroffen.
Het jaar 2018 was het eerste jaar van ons programma Collectieve Erkenning (CE). Zoals we vorig jaar hebben
gemeld, bleek dat programma goed te zijn ontvangen. In 2018 hebben we vanwege de opstart nog niet het gehele
beschikbare budget kunnen besteden. Het afgelopen jaar 2019 is het programma met succes voortgezet en zijn de
gerealiseerde kosten met € 120.449 iets hoger uitgevallen dan het beschikbare budget ad € 115.000. Dat hangt
mede samen met de start van de voorbereiding op ons Communicatieprogramma van 5 (mei 2020) naar 15
(augustus 2020) in het kader van 75 Jaar Vrijheid nog in 2019.
In het kader van het bijzondere jaar 2020 hebben we begin 2020 overlegd met de locale Herdenkingsorganisaties
(Krachten bundelen) en ook deze voorbereiding vond deels plaats in 2019. Dat was eveneens het geval ten
aanzien van het Melati onderzoek, met name de ontwikkeling van de beeldcanon die we gaan gebruiken bij onze
campagne van 5 mei naar 15 augustus. Met het vroegtijdig starten van de ontwikkeling van de beeldcanon zijn we
in staat om dit belangrijke programmaonderdeel 2020 én tijdig (mei 2020) én binnen budget 2020 te realiseren.
Zoals wij vorig jaar hebben gemeld zijn wij eind 2017 met ons kantoor meeverhuisd met het Indisch
Herinneringscentrum (IHC) van hun locatie Bronbeek te Arnhem naar de nieuwe locatie Museum Sophiahof te Den
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Haag. Het jaar 2018 en een deel van 2019 stond in het teken van de verbouwing van de Sophiahof, waardoor we
moesten woekeren met de beschikbare ruimte. De Sophiahof is op 25 juni 2019 officieel geopend en vervolgens
kon onze stichting beginnen met het opzetten en inrichten van een eigen kantoorruimte in de Sophiahof. Na de
onderbesteding van onze Algemene Kosten in de afgelopen jaren hebben we dit jaar 2019 eindelijk kunnen
investeren in de noodzakelijke vernieuwing van onze huisvesting, met eigen PC’s, printer, bureau en kasten. Dat
betekent voor 2019 hogere kosten op de post “Kantoor” ad € 21.932 ten opzichte van het budget ad € 12.450.
De meerkosten 2019 worden opgevangen uit onze Bestemmingsreserve die daardoor eind 2019 begin 2020 met
circa € 75.000 weer op het niveau van het jaar 2017 komt.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met
ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Het ontbreken van een vaccin voor dit virus in combinatie
met de snelle verspreiding ervan heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het
'maximaal controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de omvang
van financiële gevolgen voor de stichting in het bijzonder zijn op dit moment niet in te schatten.
’s Gravenhage, 31 maart 2020
Het bestuur:

De heer E.F. Stoové

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F. J. Marcus

Mevrouw H.I.P Oppatja-Batelaan
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3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

ACTIVA

31 december 2018
€
€

Vlottende activa
Liquide middelen

[2]

Totaal activazijde

76.199

141.589

76.199

141.589

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 maart 2020

's-Gravenhage, ………………............…… 2020
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De heer E.F. Stoové

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F.J. Marcus

Mevrouw H.I.P. Oppatja - Batelaan
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3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Reserve onverdeeld resultaat

[3]
[5]

31 december 2018
€
€

90.253
-14.054

79.023
11.230
76.199

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

-

[6]

Totaal passivazijde

90.253

51.336
-

51.336

76.199

141.589

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 maart 2020

's-Gravenhage, ………………............…… 2020
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De heer E.F. Stoové

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F.J. Marcus

Mevrouw H.I.P. Oppatja - Batelaan
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

Begroting
2019
€

2018
€

(Subsidie)baten herdenking
Overige baten
Baten

[7]
[8]

152.074
155.588
307.662

151.775
150.400
302.175

152.599
153.237
305.836

Indisch monument
Middagprogramma herdenking
Collectieve Erkenning (CE)
Activiteitenlasten

[9]
[10]
[11]

85.885
52.634
120.449
258.968

84.900
49.700
115.000
249.600

72.290
43.943
112.860
229.093

48.694

52.575

76.743

62.261
62.261

52.575
52.575

65.061
65.061

Exploitatieresultaat

-13.567

-

11.682

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [13]
Rentelasten en soortgelijke kosten
[14]
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

62
-549
-487
-14.054

-

81
-533
-452
11.230

Resultaat

-14.054

-

11.230

-14.054
-14.054

-

11.230
11.230

Bruto exploitatieresultaat
Algemene kosten
Beheerslasten

[12]

Bestemming resultaat:
Reserve onverdeeld resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 maart 2020

's-Gravenhage, ………………............…… 2020
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De heer E.F. Stoové

Mevrouw N.G.T. van Beukering

De heer L. Mesman

De heer J. Sijmonsbergen

De heer F.J. Marcus

Mevrouw H.I.P. Oppatja - Batelaan
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) 'C1 - Kleine organisaties zonder winststreven'.
Organisatie
De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, statutair gevestigd te s-Gravenhage is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41151785.
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, statutair gevestigd te s-Gravenhage,
bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van een waardige herdenking op de vijftiende augustus van elk jaar, zijnde de dag
waarop in negentienhonderdvijfenveertig in Zuid-Oost Azië, ook voor het Koninkrijk der Nederlanden,
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog;
- het in verband met het onder het vorige punt gestelde bekendheid te geven aan de geschiedenis van
het Indisch verleden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Sophialaan 10 te 's-Gravenhage.
Foutenleer
In boekjaar 2018 is de ontvangen legaat van € 50.000 onterecht als baten voor de stichting verantwoord. Dit
legaat was bestemd voor Stichting Vrienden van Herdenking 15 augustus 1945. De hieruit naar voren
gekomen correctie inzake de balanswaardering van activa en passiva en resultaat bepaling zijn in de
vergelijkende cijfers aangepast. De resultaat van de staat van baten en lasten over 2018 is verlaagd met €
50.000, het resultaat bedraagt na correctie € 11.230, hiermee is de correctie inzake de balanswaardering van
activa en passiva ook verwerkt. Het eigen vermogen in de vergelijkende cijfers per 31 december 2018 komt
hiermee € 50.000 lager uit, na correctie bedraagt het totaal eigen vermogen € 90.253. Als laatste is het bedrag
van de door te storten legaat van € 50.000 opgenomen onder de kortlopende schulden per 31 december
2018, na correctie bedraagt het totaal bedrag van de kortlopende schulden € 51.336. In boekjaar 2019 is het
legaat doorgestort naar Stichting Vrienden van Herdenking 15 augustus 1945, hierdoor is in boekjaar 2019 de
balanspost kortlopende schulden verminderd met € 50.000.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende
activa opgenomen effecten.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

- 18 -

Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019
€
Liquide middelen [2]
ING Zakelijke rekening
ING Zakelijke rekening
ING Vermogen Spaarrekening
SNS Zakelijke keuzedeposito
Kas

12.956
35.948
26.227
1.068
76.199
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31-12-2018
€
21.671
6.258
85.924
26.188
1.548
141.589
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3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
31-12-2019
€
Bestemmingsreserves [3]
Bestemmingsreserve

31-12-2018
€

90.253

2019
€
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
Toevoeging algemene reserves
Stand per 31 december

79.023

2018
€

79.023
11.230
90.253

64.923
-125
14.225
79.023

-

14.225
-14.225
-

11.230
-14.054
-11.230
-14.054

-125
11.230
125
11.230

Alle ontvangen donaties, giften, legaten e.d. worden aan het einde van
het boekjaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve overeenkomstig
de besluitvorming van het bestuur. Deze bestemmingsreserve dient der
dekking van projecten die door de subsidieverstrekkers niet worden
gesubsidieerd. De beslissing welke kosten ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht wordt genomen door het bestuur.
Algemene reserves [4]
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

Reserve onverdeeld resultaat [5]
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar aan bestemmingsreserves
Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019
€
Overlopende passiva [6]
Vooruitontvangen donaties en bijdragen
Nog te betalen nota's
Legaat Stichting Vrienden van
Herdenking 15 Augustus 1945
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31-12-2018
€
-

215
1.121
50.000

-

51.336
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
(Subsidie)baten herdenking [7]
Subsidie VWS

Overige baten [8]
Subsidie VWS (CE)
Subsidie VWS (Sophiahof)
Giften en donaties
Bijdragen aangesloten organisatie's

Begroting
2019
€

2018
€

152.074

151.775

152.599

115.000
12.000
24.783
3.805
155.588

115.000
12.000
21.400
2.000
150.400

115.000
12.000
24.611
1.626
153.237

8.136
8.862
8.790
4.624
3.021
1.065
577
4.765
40.529
1.886
3.630
85.885

7.500
9.600
9.800
5.400
1.300
1.200
500
4.500
40.000
2.200
2.900
84.900

6.348
9.574
9.713
5.313
1.270
1.174
516
4.217
28.132
3.033
3.000
72.290

Voor een bedrag van € 279.074 is er door subsidieverlener
VWS nog geen goedkeuring verleend op subsidieafrekeningen.
De subsidies worden jaarlijks opnieuw toegekend waardoor
deze een structureel karakter hebben gekregen. De subsidie
Collectieve Erkenning heeft een éénmalig karakter.

Indisch monument [9]
Ontvangst
Voorbereidingskosten
Toiletvoorzieningen
Huur stoelen
Pendelbussen
Electra en vlam
Kransen
Artiesten en sprekers
Televisie(schermen)
Vrijwilligers en crew
Drukwerk en porti
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

Begroting
2019
€

€
Middagprogramma herdenking [10]
Zaalhuur
Aankleding zalen
Expositiekosten
Genodigden
Artiesten en sprekers
Vrijwilligers en crew
Drukwerk en porti

Collectieve Erkenning (CE) [11]
Content&community manager
Krachten bundelen
Gemeentes
Melati campagne
Melati onderzoek
Redactie
Scholen
Internationaal

Algemene kosten [12]
Huur Sophiahof
Verzekering en administratie
Accountantskosten
Bestuurskosten
Algemene vergadering
Secretariaat
Kantoor, website, drukwerk en overige
Publiciteit en representatie

2018
€

27.517
6.901
9.501
1.812
3.555
3.100
248
52.634

33.000
6.000
2.600
1.150
3.200
2.750
1.000
49.700

27.572
1.905
6.508
1.100
3.871
2.500
487
43.943

49.753
7.675
10.227
30.549
6.932
5.000
5.000
5.313
120.449

50.000
5.000
10.000
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
115.000

50.369
5.435
6.071
30.573
4.538
3.717
5.000
7.157
112.860

12.368
2.346
3.751
6.606
1.619
9.871
21.932
3.768
62.261

12.000
2.600
5.500
6.000
1.800
9.475
12.450
2.750
52.575

12.099
1.054
3.328
6.438
223
29.680
12.239
65.061

62

-

81

549

-

533

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [13]
Rente baten banken

Rentelasten en soortgelijke kosten [14]
Bankkosten en provisie
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4. Overige gegevens
4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina van dit rapport
opgenomen.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met
ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Het ontbreken van een vaccin voor dit virus in combinatie
met de snelle verspreiding ervan heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het
'maximaal controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de omvang
van financiële gevolgen voor de stichting in het bijzonder zijn op dit moment niet in te schatten.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 te
‘s-Gravenhage gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 op 31 december 2019 en van het resultaat
over de periode 2019 in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 2019;
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; 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. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 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.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere
informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in De Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1
Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
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 controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit.
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

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