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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
    

In 2021 hebben we moeten ervaren dat de beperkingen vanwege de voortdurende pandemie als 
bijna gewoon begonnen te voelen. Ook al was het frustrerend dat verschillende activiteiten geen 
doorgang konden vinden, toch is een flink aantal projecten gerealiseerd met steun van Reade 
Foundation. Het meest -letterlijk- in het oog springende was de herinrichting van het cafe en 
ontvangsthal op locatie Overtoom en de herinrichting van de koffiecorner op locatie Dr Jan van 
Breemenstraat. De stimuleringsbeurzen en de grant werden dit jaar toegekend maar konden helaas 
niet ‘live’ uitgereikt worden. Dit hopen we in het voorjaar van 2022 alsnog te doen. Ondanks alles is 
2021 in fondsenwervende zin een goed jaar geworden! 

Wij bedanken al onze donateurs en ambassadeurs, de Raad van Bestuur van Reade en alle betrokken 
medewerkers binnen Reade voor de steun, motivatie en inspiratie in het afgelopen jaar en zien met 
hoop en vertrouwen de komende jaren van Reade Foundation tegemoet als ondersteuner van 
projecten en activiteiten binnen en ten behoeve van Reade.  

 
Vroukje Boenk, voorzitter bestuur Stichting Reade Foundation  
 
 
READE FOUNDATION  
Reade Foundation is op 28 juni 2018 opgericht en ontstaan uit een fusie tussen drie stichtingen 
(Stichting Vrienden van Reade, Duyvensz Nagel Stichting en Stichting Dr. Jan van Breemen). Drie 
stichtingen met een overeenkomstige doelstelling, namelijk het werven en doneren ten behoeve van 
projecten, activiteiten en onderzoek bij Reade, die niet uit het reguliere zorgbudget gefinancierd 
kunnen worden. In Reade Foundation zijn in overeenstemming met de oprichtingsakte (statuten) de 
financiën van de drie stichtingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 opgenomen.  
De Duyvensz-Nagel stichting en Stichting Dr. Jan van Breemen zijn ondergebracht als twee fondsen 
op naam binnen de Stichting Reade Foundation, genaamd het DNS Revalidatiefonds en het Dr. Jan 
van Breemen Reumafonds.  
 
Doelstelling  
De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de te Amsterdam gevestigde Stichting 
Reade, alsmede haar patiënten, voor zover het voorzieningen, activiteiten, projecten en 
evenementen betreft die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget.  
 
Missie  
Reade Foundation draagt zichtbaar en aantoonbaar bij aan het optimaliseren van de 
omstandigheden en fysieke omgeving van revaliderende cliënten en reumapatiënten bij Reade.  
 
Visie  
Optimale omstandigheden voor revalidanten en patiënten dragen bij aan het fysieke, mentale en 
sociale welzijn van cliënten en hun naaste omgeving.  
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Risico’s en onzekerheden  
De bereidheid van bedrijven, stichtingen en fondsen om te doneren aan projecten en onderzoeken 
die binnen Reade niet gefinancierd kunnen worden uit het reguliere budget blijkt elk jaar weer een 
uitdaging. Hoewel de stichting een goede liquiditeitspositie heeft is een groot deel hiervan bestemd 
voor specifieke doelen en niet altijd inzetbaar voor nieuwe projecten. Het werven van nieuwe 
bijdragen is dan ook van groot belang.  
Het liquiditeitsrisico is beperkt doordat de stichting toezeggingen doet aan projecten indien er 
voldoende gelden geworven zijn.  
Reputatieschade is hiernaast een moeilijk te beheersen risico. Echter, wij proberen dit risico zoveel 
mogelijk te beperken door goede contacten met alle belanghebbenden waaronder Reade, geldgevers 
vanuit bedrijven en fondsen en particuliere donateurs. Hiernaast proberen wij de interne processen 
zo helder en transparant mogelijk te maken. Ten aanzien van beide fondsen op naam, het DNS 
Revalidatiefonds en het Dr. Jan van Breemen Reumafonds, geldt een beleggingsrisico. Het vermogen 
in de fondsen wordt beheerd en belegd door ING en een negatief rendement kan een negatief effect 
hebben op de omvang van het vermogen in beide fondsen. Door te beleggen in een neutraal profiel, 
is het negatieve effect beperkt. Hiernaast zijn de gelden niet belegd om te speculeren op de korte 
termijn om snel rendement te maken, maar hanteert de stichting een langetermijnstrategie. Het 
beleggingsbeleid van de stichting is in 2019 vastgelegd in een beleggings-statuut. 
 
De afgelopen twee jaar heeft COVID laten zien dat zich situaties kunnen voordoen waar je nooit echt 
rekening mee had gehouden. Niet alleen voor ons als Stichting maar ook voor Reade en haar 
patiënten was de wereld opeens heel anders. Als Stichting hebben wij geprobeerd om zo goed en 
snel mogelijk in te springen op vele ontwikkelingen. Zo heeft de pandemie invloed gehad op onze 
besteding aan doelstellingen doordat geplande projecten niet konden doorgaan of zijn verplaatst. 
Door de omvang van het vermogen in samenhang met het beleggingsbeleid en de liquiditeiten 
komen de doelbestedingen van de stichting op korte en middellange termijn niet in gevaar.  
 
De operationele activiteiten van de Stichting hebben deels op de normale manier doorgang 
gevonden waarbij we wel meer vanuit huis werkten in 2021 dan op kantoor.  
 
Financieel beleid  
De stichting werft gelden van ondernemingen, serviceclubs, particulieren en vermogensfondsen.  
Daarnaast zijn er bedrijfsmatige en particuliere initiatieven die hebben geleid tot een donatie aan de 
stichting.  
De bestedingen aan de doelstellingen bedroegen in 2021  € 286.923 
Bestedingen aan de doelstelling als % van totale baten (incl. financiële baten) 61% 
Bestedingen aan de doelstelling als % van totale lasten 77% 
Kosten eigen fondsenwerving als % baten uit eigen fondsenwerving 4% 
Kosten beheer en administratie als % van totale lasten 5% 
Er zijn door de stichting geen specifieke doelstellingen omtrent deze verhoudingen bepaald behalve 
dat deze zo gunstig mogelijk moeten zijn. Bij de kosten fondsenwerving zijn de personeelskosten 
welke hiervoor gemaakt worden niet toegerekend omdat deze ‘geschonken’ zijn en niet gealloceerd 
kunnen worden door onvoldoende inzicht. 
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DE ORGANISATIE  
Bestuur  
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 is als volgt:  
Naam en functie  
Mw. V.J. (Vroukje) Boenk – Voorzitter, 

- Lid raad van toezicht Resto VanHarte  
- Bestuurslid stichting Lymph&Co 

 
Mw. F.M.J. (Frederique) Lopes Cardozo - Penningmeester (geen nevenfuncties) 
 
Mw. K.W. (Katja) Hoorn – Bestuurslid 

- Bestuurslid SIGRA 
- Bestuurslid Revalidatie Nederland 
- Lid raad van toezicht Movisie 

 
Dhr. W.J. (Jaap) Willems - Bestuurslid  

- Orthopedisch chirurg bij DC Expertise Centrum Amsterdam 
- Visiting consultant International Knee and Join Center, Abu Dhabi, UAE 

 
Dhr. B.A.C. (Ben) Dijkmans - Bestuurslid  

- Vaccineerder bij de GGD, formeel in dienstbetrekking bij Medi-Interim 
- Vertrouwenspersoon in Protestants Kerk Noordwijk 
- Voorzitter Probusclub Noordwijk 

 
Dhr. H.E. (Erik) van Wieringen - Bestuurslid (geen nevenfuncties) 
 
Het bestuur is in totaal vier keer bijeengekomen in 2021.  Doel van deze bijeenkomsten was om de 
voortgang van de fondsenwerving te bespreken en activiteiten en bijeenkomsten te plannen. Begin 
november besteedde het bestuur een middag aan de evaluatie en aanpassing van de 
meerjarenstrategie. 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Afdeling fondsenwerving  
De afdeling fondsenwerving van Reade coördineert alle activiteiten voor de Stichting Reade 
Foundation op gebied van sponsoring en fondsenwerving.  
Jacqueline Cleton - Manager Reade Foundation (0,8 FTE)  
 
Ambassadeurs  
Mw. Hedy d’Ancona  
Dhr. Job Cohen  
Dhr. Youp van ’t Hek  
Mw. Funda Müjde  
Mw. Carolien Borgers  
 
ANBI  
Reade Foundation heeft de ANBI-status. Dat betekent dat de giften aan Reade Foundation kunnen 
worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende 
regels).  
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Bestuursmodel  
De organisatie heeft een bestuursmodel waar beleid wordt vastgesteld door het bestuur. De 
uitvoering ligt bij de manager van Reade Foundation.  
 
Communicatie belanghebbenden  
De communicatie met de belanghebbenden wordt bijgehouden in het CRM-systeem van 
FundFactory. 
Er is een aantal belanghebbenden te onderscheiden:  
 
1. Particuliere donateurs  
De communicatie met donateurs geschiedt middels het verzenden (per e-mail of post) van een 
nieuwsbrief die tweemaal per jaar uitkomt.  
 
2. Vermogensfondsen en stichtingen  
De communicatie naar vermogensfondsen en stichtingen vindt plaats middels een financiële 
verantwoording en tussentijdse update per e-mail. 
 
3. Bedrijven  
Naar bedrijven wordt per e-mail gecommuniceerd over sponsoring en worden de afspraken 
vastgelegd in documenten.  
 
4. Interne projectleiders bij Reade  
De projectaanvragen van medewerkers worden bij de afdeling fondsenwerving ingediend middels 
beantwoording van een vragenlijst, waarna -na goedkeuring door het bestuur- de fondsenwerver 
samen met de betreffende projectleider een projectplan opstelt.  
 
5. Aanvragen vanuit medewerkers voor donatie DNS Revalidatiefonds en Dr. Jan van Breemen 
Reumafonds. 
Dit geschiedt middels een aanvraagformulier en deze aanvragen worden door het bestuur 
beoordeeld in de bestuursvergadering. Verdere communicatie wordt gedaan middels persoonlijk 
overleg dan wel e-mail.  
 
Maatschappelijke betrokkenheid  
De activiteiten van de stichting hebben vooral betrekking op de fysieke, mentale en sociale 
omstandigheden van revaliderende cliënten. In maatschappelijke zin heeft dit wellicht geen heel 
groot effect, in persoonlijke zin voor de betrokkenen en hun omgeving des te meer.  
 
Doelrealisatie  
De gewenste resultaten en beoogde verbetering voor de doelgroep zijn beschreven in de 
doelstelling, missie en visie van de stichting. Projecten en onderzoeken waarvoor geworven wordt, 
worden veelal geïnitieerd door behandelteams en verzorgenden van de cliënten omdat zij in de 
behandeling en begeleiding van cliënten bepaalde wensen en behoeften zien. De werving voor een 
project vindt plaats op basis van een projectplan dat goedgekeurd is door de Raad van Bestuur van 
Reade na advies van het management team revalidatie of reumatologie.  
 
DE PROJECTEN  
In 2021 heeft Reade Foundation bijdragen geleverd aan diverse projecten, waarvan er vier worden 
toegelicht.  
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 Reade Knapt Op 
Voorlopig zal Reade nog niet verhuizen naar een andere locatie. Daardoor is er steeds meer 
behoefte aan een opknapbeurt op de twee hoofdlocaties. In navolging van Boon & Blad op 
de Overtoom zijn dankzij een donatie van Reade Foundation ook de koffiecorner op de 
locatie Jan van Breemen en de ontvangsthal op de Overtoom helemaal opgeknapt. In de 
ontvangsthal en in beide cafés hebben cliënten nu meerdere plekjes met een beetje privacy 
waar ze hun naasten kunnen ontvangen.  

 
 Wim Hof Methode voor mensen met een dwarslaesie 

Wim Hof, ook wel bekend als ‘The Iceman’ heeft een methode ontwikkeld waarin 
gebruik wordt gemaakt van een wisselwerking tussen ademhalingsoefeningen, 
trainen van mindset/concentratie en graduele blootstelling aan kou. Gezien diverse 
eerder aangetoonde positieve resultaten voor de gezondheid, ontstond de vraag of 
deze methode wellicht ook kan leiden tot een betere gezondheid en kwaliteit van 
leven bij mensen met een dwarslaesie. 
Na eerste positieve ervaringen en een succesvolle pilotfase wordt in januari 2022 een breder 
wetenschappelijk onderzoek gestart om de effecten van de Wim Hof methode bij mensen 
met een dwarslaesie goed te kunnen onderbouwen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door 
donaties van de volgende fondsen: Dr. C.J. Vaillantfonds, Willem Meindert de Hoop Stichting 
en het Yske-Walther fonds.   
 

 DIEGO onderzoek (DIEt for GOut / jicht) 
In 2019 publiceerden arts-onderzoeker Daisy Vedder en diëtist-onderzoeker Wendy 
Walrabenstein onder begeleiding van reumatoloog Martijn Gerritsen een systematische 
review van eerder uitgevoerd onderzoek over de effecten van voeding op jicht. Hieruit bleek 
dat een Mediterraan-plantaardig voedingspatroon waarschijnlijk het meest effectief is voor 
de behandeling van jicht. Daarbij blijkt het ook effectief te zijn om het risico op hart- en 
vaatziekten te verlagen. 
 
Dit is belangrijk, omdat veel mensen met jicht ook een aanzienlijk hoger risico op hart- en 
vaatziekten hebben. Deze uitkomsten waren aanleiding voor diëtist Anna Kretova om een 
gerandomiseerde en gecontroleerde pilotstudie te ontwikkelen voor mensen met jicht en 
overgewicht. In dit onderzoek DIEGO worden de deelnemers door een diëtist individueel 
begeleid bij het volgen van een volwaardig plantaardig voedingspatroon. Dit onderzoek is 
mogelijk gemaakt door een donatie van Stichting Vermeer 14.  

 
 RapenburgRace (crowdfunding voor elektrostimulatie onderzoek) 

Het was in september een mooie zwemtocht door de gracht in Leiden, met een fijne sfeer 
van mensen die zich gezamenlijk inzetten voor het goede doel. 
‘Namens Reade zwom een groot en enthousiast team mee, van wie er één zelfs binnen de 14 
minuten wist te finishen. Wij zijn de organisatie en alle donateurs enorm dankbaar! Dankzij 
jullie kunnen we de volgende stap maken in ons onderzoek naar het gebruik van het 
TeslaSuit voor het verbeteren van de kwaliteit van leven bij mensen met een dwarslaesie. We 
zullen ons deel goed gebruiken!’  
Bob Koomen, onderzoeker bij Reade 
 
De Rapenburgrace is in 2021 geweest. Hoewel wij wisten dat we begunstigde waren voor 
een deel van de opbrengsten, hebben wij de formele toezegging en donatie begin 2022 
ontvangen. De financiële verwerking zal dan ook in de jaarrekening 2022 zichtbaar zijn. 
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Stimuleringsbeurzen  
Sinds 2019 worden er jaarlijks stimuleringsbeurzen (voorheen talentenbeurzen geheten) uitgereikt 
vanuit de twee vermogensfondsen van Reade Foundation. De stimuleringsbeurs heeft een waarde 
van maximaal € 5.000,-. De beurzen hebben als doel talent binnen Reade te ontwikkelen. Alle 
behandelaren van Reade krijgen hiermee de mogelijkheid om extern ervaring op te doen (in 
Nederland of daarbuiten) voor innovatieve behandelingen of onderzoek. Behandelaren krijgen 
hiermee de kans om kennis op te doen en hun netwerk te vergroten. Reade Foundation hoopt 
hiermee de behandelaren te verbinden en te behouden voor Reade. Uiteraard zijn ook veel van deze 
plannen gedwarsboomd door de pandemie en zullen een aantal beurzen pas in 2022 daadwerkelijk 
gebruikt gaan worden. In 2021 zijn er twee stimuleringsbeurzen toegekend. 
 
 
Reade Foundation Grant  
De jaarlijkse Reade Foundation Grant heeft als doel een extra stimulans te bieden voor zowel 
individuele ontplooiing als ten goede komend aan de Amsterdamse/Nederlandse behandeling van 
reuma en revalidatie patiënten. Kandidaten die in aanmerking komen zijn of gepromoveerd of bezig 
met een promotie. Alternerend wordt de Grant uitgereikt aan een revalidatie- of reumatologie-
onderzoeker. Beoordeling van de aanmeldingen geschiedt door een externe jury. De Grant heeft een 
waarde van € 25.000,-. 
In 2021 heeft Celine Timmermans de Grant in ontvangst genomen voor haar onderzoek naar “De 
IWW Neglect test; een functionele en interactieve test voor het evalueren van neglect bij personen na 
een beroerte.” 
 
Toekenningsbeleid  
Aanvragen worden ingediend middels een aanvraagformulier en viermaal per jaar, tijdens de 
bestuursvergadering, in behandeling genomen. Het bestuur beoordeelt of er een donatie vanuit DNS 
Revalidatiefonds of Dr. Jan van Breemen Reumafonds wordt toegekend. Tevens kan besloten worden 
om bij externe donateurs (fondsen, bedrijven of particulieren) een aanvullend donatieverzoek in te 
dienen.  
 
Beleid vermogensbeheer  
Reade Foundation heeft het vermogen van de twee vermogensfondsen ondergebracht in beheer bij 
ING. De beleggingsportefeuilles zijn zodanig samengesteld en gespreid, dat het risico van 
waardevermindering, respectievelijk rendementsvermindering op individuele fondsen of segmenten 
binnen de beleggingsportefeuille beperkt blijft. De aangehouden beleggingen zijn allen 
beursgenoteerd en als gevolg hiervan liquide en goed verhandelbaar. Er wordt voor beide 
vermogensfondsen belegd in een neutraal profiel.  
Tijdens de bestuursvergadering van 9 oktober 2019 is het beleggingsstatuut van de stichting 
vastgesteld. 
 
AMBASSADEURS  
Er is geen ambassadeursbijeenkomst geweest in 2021. Het contact met de ambassadeurs is 
onderhouden middels e-mail. Tijdens de dag van de Verpleegkundigen op 12 mei 2021, heeft onze 
ambassadeur Youp van ’t Hek het boekje 'Verpleegkundigen kiezen koers' in ontvangst genomen. 
Youp heeft de verpleegkundigen toegesproken en verteld dat hij bijzonder veel waardering heeft 
voor het verpleegkundig vak. "Ik heb de laatste jaren het ziekenhuis en revalidatiecentrum meerdere 
keren van binnen gezien en ik kan niet anders zeggen dan dat ik onwijs veel respect en waardering 
heb voor jullie en het werk dat jullie doen. Het maakt de tijd een stuk aangenamer en daarvoor wil ik 
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jullie allemaal bedanken!" Uiteraard illustreerde hij dit met een aantal persoonlijke anekdotes die 
onder de aanwezigen veel hilariteit en herkenning gaven. 
 
PARTICULIEREN  
Het jaar 2021 is afgesloten met 433 donateurs, die periodiek een bijdrage geven om de activiteiten 
van Reade Foundation te ondersteunen. De totaal bijdrage van onze donateurs was in 2021 € 12.342.  
  
Samenwerkingpartners  
Het Rijksmuseum heeft ook dit jaar weer een prachtige donatie gedaan van verschillende items uit 
de museumwinkel voor de kerstgoodiebag voor de cliënten die bij Reade in de kliniek verblijven.  
 
 
TOEKOMST  
De lange termijn focus van Reade Foundation ligt bij de volgende activiteiten: 

 de (externe) werving ten behoeve van (onderzoeks)projecten die direct ten goede komen 

aan cliënten van Reade 

 de continuering van het uitreiken van de Reade Foundation Grant (alternerend gefinancierd 

uit het Dr. Jan van Bremen Reumafonds en het Duyvensz Nagel Revalidatiefonds)  

 het uitreiken van de vier stimuleringsbeurzen voor behandelaren die werken in de 

revalidatie- en/of reumatologiezorg.  

 het vergroten van de naamsbekendheid van Reade Foundation, zowel intern als extern.  

Voor 2022 is een begroting opgesteld. We verwachten aan donaties van fondsen een bedrag van        
€ 30.000, - te werven. Daarnaast verwachten we ongeveer € 13.000, - aan inkomsten vanuit 
particulieren te ontvangen.  

Communicatie 
De focus zal liggen op het vergroten van de naamsbekendheid van Reade Foundation, intensivering 
van de inkomsten uit donaties en het inzetten van de sociale media in samenwerking met afdeling 
Communicatie van Reade. Vooral intern zal zodra de covid restricties versoepelen gestart worden 
met de roadshow van Reade Foundation. Er wordt aangeschoven bij overleggen van de diverse 
afdelingen om het werk van Reade Foundation onder de aandacht te houden en de mogelijkheden 
voor samenwerking te bespreken. 
 
Particulieren 
Het aantal particuliere donateurs neemt de laatste jaren af. De focus komt te liggen op het werven 
van eenmalige donaties van particulieren tijdens evenementen en crowdfundingsacties, zoals de 
RapenburgRace te Leiden.  
 
Projecten 
Ook in 2022 zal Reade Foundation het project “Reade Knapt Op” blijven steunen. De focus zal liggen 
op het opknappen van de “vide” in de kliniek op de Overtoom. Verder zal er geworven worden voor 
projecten die zich aandienen vanuit de divisies reumatologie en revalidatie.  
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DNS Revalidatiefonds en Dr. Jan van Breemen Reumafonds 
Vanuit het DNS Revalidatiefonds en het Dr. Jan van Breemen Reumafonds worden vier 
stimuleringsbeurzen beschikbaar gesteld. Hiermee krijgen behandelaren de mogelijkheid om externe 
ervaring op te doen (in Nederland of daarbuiten) voor innovatieve behandelingen of onderzoek. 
In 2022 zal de Dr. Jan van Breemen Reuma Grant worden toegekend. De Grant is bedoeld voor 
behandelaren en onderzoekers die werken binnen de divisie Reumatologie. Met deze Grant kan een 
onderzoeker parttime voor een periode van maximaal één jaar worden aangesteld.  
 
Jaarlijks terugkerende projecten 
Zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar budget beschikbaar gesteld voor de jaarlijks terugkerende 
projecten, zoals de werkweken NAH en DAN, activiteiten voor cliënten in de kliniek, handbikebattle 
e.d. Daarnaast wordt vanuit beide fondsen jaarlijks budget gereserveerd voor donaties aan 
onderdelen van wetenschappelijk onderzoek bij Reade. De aanvragen worden ingediend middels het 
aanvraagformulier van Reade Foundation en besproken tijdens de bestuursvergadering. 
 

 
 
Verkorte begroting 2022 

 

1. BATEN 
 

Begroot 
 

Begroot 

   

€ 
 

€ 

   

2022 
 

2021 

Particuleren 
 

18.000 
 

15.000 

Fondsen 
  

30.000                105.000  

Opbrengst beleggingen 84.000 
 

75.000  

Totale baten 
 

132.000 
 

     195.000  

      2. LASTEN 
    

      Besteed aan doelstellingen 241.500 
 

163.000 

Algemene kosten 
 

25.082 
 

       21.865  

Totale lasten 
 

266.582 
 

     184.865  

     

Resultaat 
 

-134.582 
 

     10.135  

 
 

 
 
Toelichting negatief resultaat: 
Voor Reade Knapt Op! wordt niet extern geworven en daarom staan hier geen opbrengsten 
tegenover. De toezegging van € 150.000 op dit project wordt betaald uit eigen fondsen vanuit de 
resultaatverdeling. 
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I.  ALGEMENE GEGEVENS    
    
    
1.  Jaarrekening    
Het bestuur van de Stichting Reade Foundation biedt hierbij haar rapport inzake de jaarrekening aan 
voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2021.    
    
2. Doel van de Stichting    
De Stichting Reade Foundation heeft ten doel de behartiging  van de belangen van de te Amsterdam 
gevestigde Stichting Reade, alsmede haar patiënten voor zover het voorzieningen, activiteiten, 
projecten en evenementen betreft die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van 
Stichting Reade.    
 
3.  Bestuurssamenstelling    
De samenstelling van het bestuur is als volgt:    
    
Naam     Functie  
    
mw. V.J. Boenk    voorzitter   
mw. F.M.J. Lopes Cardozo  penningmeester  
mvr. K.Hoorn    bestuurslid  
dhr. W.J. Willems   bestuurslid  
dhr. B.A.C. Dijkmans   bestuurslid  
dhr. H.E. van Wieringen   bestuurslid  
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    II. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
       (na resultaatbestemming) 
      

  

€ 
 

€ 
 

  

2021 
 

2020 
 

        Activa 
       

        

        Vlottende activa 
       Effecten 2.1 2.892.332 

  

2.716.814 
  Vorderingen 2.2            6.571 

  

3.001 
  Liquide middelen 2.3 258.147 

  

286.340 
  

        Totaal vlottende activa 
  

3.157.050 
  

3.006.155 
 

        Totaal activa 
  

3.157.050 
  

3.006.155 
 

        

        

        

        

  

€ 
 

€ 
 

  

2021 
 

2020 
 Passiva 

       

        Reserves en fondsen 3.1 
      Overige reserve 

 
42.405 

  

45.789 
  Bestemmingsreserve 

 
1.597 

  

1.777 
  Fondsen  

 
2.810.353 

  

2.714.211 
  

        

   

2.854.355 
  

2.761.777 
 

        

        Kortlopende schulden 
       Overige schulden 3.2 

 
302.695 

  

244.378 
 

        Totaal passiva 
  

3.157.050 
  

3.006.155 
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          III. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 
         

    

€ 
 

€ 
 

€ 
 

    

Werkelijk 
 

Begroot 
 

Werkelijk 
 

    

2021 
 

2021 
 

2020 
 

          

          Baten 
  

4 
      

          

          Particulieren 
   

12.342 
 

15.000 
 

17.422 
 Bedrijfsleven 

   

           2.000  
   

           1.894  
 Fondsen 

   

86.783 
 

30.000 
 

28.074 
 Baten uit tegenprestaties 

   

65.622 
   

63.808 
 

          Totaal baten 
   

166.747 
 

45.000 
 

111.198 
 

          Lasten 
         

          Besteed aan doelstellingen 
  

5.1 286.923 
 

163.000 
 

171.781 
 Beheer en administratie 

  

5.2 17.611 
 

21.865 
 

23.574 
 Personeelskosten 

  

5.3          65.622  
   

         63.808  
 Wervingskosten 

  

5.4 3.890 
 

  
 

1.595 
 

    

374.046 
 

184.865 
 

260.758 
 

          Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
   

-207.300 
 

-139.865 
 

-149.560 
 

          Financiële baten en lasten 
         Overige financiële  baten en lasten  
  

5.5 299.878 
 

75.000 
 

155.265 
 

          

          Saldo baten en lasten 
   

92.578 
 

-64.865 
 

5.705 
 

          De nummers verwijzen naar het paragraaf in de 'toelichting behorende bij de jaarrekening'. 

 

          

          Bestemming saldo van baten en lasten: 
   

2021 
   

2020 
 

    

€ 
   

€ 
 Toevoeging/onttrekking aan: 

         Overige reserve 
   

-3.384 
   

-10.496 
 Bestemmingsreserve 

   

-180 
   

-630 
 Bestemmingsfondsen 

   

96.142 
   

16.831 
 

    

92.578 
 

  
 

5.705 
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IV. TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2021     
      
           
1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN        
   
           
Algemeen           
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen (RJk) C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Stichting Reade Foundation, statutair 
gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 72083522, wordt aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), onder RSIN-nummer 858979007 volgens artikel 5b Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.      
     
           
Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling   
        
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn 
zowel de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig 
aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.       
    
Effecten           
De effecten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde (beurswaarde) per balansdatum.  
         
Vorderingen           
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Er is geen voorziening opgenomen voor 
oninbare vorderingen.           
           
Liquide middelen           
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
          
           
Bestemmingsreserve           
De bestemmingsreserve betreft het deel van de reserve dat het bestuur van de fondswervende 
instelling heeft afgezonderd voor een speciaal doel. Het saldo van de baten minus de bestedingen in 
het boekjaar wordt onttrokken dan wel gedoteerd aan de reserve.    
       
Fondsen           
De stichting kent Bestemmingsfondsen en Fondsen op Naam. Beide zijn opgenomen onder de post 
fondsen.           
           
Bestemmingsfonds           
Het bestemmingsfonds betreft het deel van de reserve waaraan een derde een specifieke besteding 
heeft gegeven. Het saldo van de baten minus de bestedingen in het boekjaar wordt onttrokken dan 
wel gedoteerd aan de reserve.         
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Fondsen op Naam           
Het dr. Jan van Breemen Fonds         
  
De doelstelling van dit fonds is het financieel ondersteunen van het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs op het gebied van de ziekten van het bewegingsapparaat en voorts alles wat 
daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
           
In alle publicaties over projecten, die geheel of gedeeltelijk met gebruikmaking van middelen uit het 
dr. Jan van Breemen Fonds tot stand zullen komen, wordt vermeld: "Dit project werd mede mogelijk 
gemaakt door het dr. Jan van Breemen Fonds van de Stichting Reade Foundation".  
         
           
Het Duyvensz-Nagel Fonds         
  
De doelstelling van dit fonds is het verlenen van financiële en andere steun aan en ten behoeve van 
revalidanten die bij Stichting Reade in behandeling zijn en het op alle wettige manieren bevorderen 
van het werk van Stichting Reade en het geven van bekendheid daaraan.    
        
In alle publicaties over projecten, die geheel of gedeeltelijk met gebruikmaking van middelen uit het 
Duyvensz-Nagel Fonds tot stand zullen komen, wordt vermeld: "Dit project werd mede mogelijk 
gemaakt door het Duyvensz-Nagel Fonds van de Stichting Reade Foundation".   
        
           
Baten uit fondsenwerving         
  
Rechten van de Stichting uit hoofde van fondsenwerving, waaronder toegezegde lijfrenten en 
nalatenschappen, worden in de Staat van Baten en Lasten vermeld, indien de omvang en inbaarheid 
betrouwbaar kan worden vastgesteld; doorgaans zal dit niet eerder het geval zijn dan op het moment 
van ontvangst door de Stichting, dan wel als in geval van een nalatenschap, een definitieve 
afrekening van de notaris (executeur testamentair – afwikkelingsbewindvoerder) in het boekjaar is 
ontvangen. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze 
worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.    
       
Gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat       
    
De koersresultaten in het boekjaar worden verantwoord als baten of lasten. Bij de verkoop van de 
effecten in een boekjaar bestaat het koersresultaat uit het verschil tussen de verkoopopbrengst en 
de beurswaarde ultimo vorig boekjaar. In de staat van baten en lasten wordt dit koersresultaat bij 
verkoop niet uitgesplitst maar gesaldeerd opgenomen onder de opbrengsten van beleggingen. 
          
Gebruik van schattingen         
  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schattingen worden herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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2. ACTIVA           

           

2.1 EFFECTEN        €  € 

        2021  2020 

           

Het verloopoverzicht van de beleggingsfondsen kan als volgt worden weergegeven.     

           

Balanswaarde 1 januari        2.716.814  2.566.775 

Aan- en verkopen        -136.739  -12.677 

        2.580.075  2.554.098 

           

Ongerealiseerd koersresultaat 2021        308.576  215.072 

Gerealiseerd koersresultaat 2021        3.681  -52.356 

Totaal effecten 31 december         2.892.332  2.716.814 

           

Effectenportefeuille bestaat uit de effecten van de  Dr. Jan van Breemen Reumafonds en van de Duyvensz- Nagel 
Revalidatiefonds. De totale waarde van de effectenportefeuille is met € 176k gestegen. Deze stijging kan worden 
toegeschreven aan het hoge rendement behaald over 2021. 

De kostprijs van de beleggingen bedroeg in 2021 totaal € 2.379k (2020: € 2.502k) voor beide fondsen op naam. 

           

2.2  VORDERINGEN        €  € 

        2021  2020 

           

Vooruitbetaalde kosten                          -  44 

Nog te ontvangen rente                           -  8 

Nog te vorderen dividendbelasting                          -  2.949 

Nog te ontvangen donatie WHM          6.571   

           

Totaal Vorderingen                    6.571  3.001 

           

 

2.3 LIQUIDE MIDDELEN        €  € 

        2021  2020 

           

Rekening courant RF ING 812        105.668  33.186 

Spaarrekening RF ING 888        25.285  25.285 

Spaarrekening DNS ING 726        6.034  146.034 

Rekening courant DNS ING 458        23.380  12.348 

Beleggingsrekening  DNS ING 690        1.619  1.619 

Spaarrekening JVB ING 908        4.402  39.401 

Rekening courant JVB  ING 892        79.823  16.532 

Beleggingsrekening JVB ING 347        11.935  11.935 

           

Totaal Liquide middelen        258.147  286.340 
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3. PASSIVA

3.1 RESERVES EN FONDSEN Overige Bestemmings- Fondsen Reserves en

reserve reserve fondsen

€ € € €

Beginsaldo 1-1-2021 45.789 1.777 2.714.211 2.761.777

Resultaatverdeling 2021 -3.384 -180              96.142 92.578

Balanswaarde 31 december 2021 42.405 1.597 2.810.353 2.854.355

BESTEMMINGSRESERVE

€ € € €

1-1-2021 Onttrekking Toevoeging 31-12-2021

Gameroom kinderen / reumaver P'rend 1.499 1.499

Projectweek DAN 98 98

Reumaonderzoek 180 180               

Totaal Bestemmingsreserve 1.777            180               1.597            

FONDSEN

Bestemmingsfonds

Bestemmings- dr. JvB DNS Totaal

fondsen Fonds Fonds fondsen

€ € € €

Beginsaldo 1-1-2021 18.705 835.115 1.860.392 2.714.211

Resultaatverdeling 2021 -1.921 46.919 51.144 96.142

Balanswaarde 31 december 2021 16.784 882.034 1.911.536 2.810.353

Bestemmingsfondsen € € € €

1-1-2021 Onttrekking Toevoeging 31-12-2021

JCF Donatie testcentrum 2.275            2.275            

Elektrostimulatie 10.224 1.646            8.578

Project Digikids / Fundatie vd Santheuvel 120 120
DAN Werkweek 2.500 2.500

Handbike 1.326 1.326

Handbikebattle 2019 1.260            1.260

Plants for Joints 1.000 1.000

Lachgas project -                     2.000 2.000            

Totaal Bestemmingsfonds 18.705         3.921           2.000           16.784         

De gevormde bestemmingsreserve en bestemmingsfonds betreffen projectbijdragen die tot en met 2021 zijn ontvangen 

maar waarvan de uitgaven in de komende jaren zullen volgen.

De bestemmingsreserve betreft het deel van de reserve dat het bestuur van de fondswervende instell ing heeft 

afgezonderd voor een speciaal doel. Het saldo van de baten minus de bestedingen in het boekjaar wordt onttrokken 

dan wel gedoteerd aan de reserve.

Het bestemmingsfonds betreft het deel van de reserve waaraan niet het bestuur maar een derde een specifieke 

besteding heeft gegeven. Het saldo van de baten minus de bestedingen in het boekjaar wordt onttrokken dan wel 

gedoteerd aan de reserve.
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Fondsen op naam

Het Dr. Jan van Breemen Reumafonds € € € €

1-1-2021 Onttrekking Toevoeging 31-12-2021

Beginsaldo 1-1-2021 835.115 835.115

Resultaatverdeling 2021 49.978 96.897 46.919         

Totaal dr. Jan van Breemen Fonds 835.115      49.978         96.897         882.034      

Het Duyvensz-Nagel Revalidatiefonds € € € €

1-1-2021 Onttrekking Toevoeging 31-12-2021

Beginsaldo 1-1-2021 1.860.392 1.860.392

Resultaatverdeling 2021 152.477 203.621       51.144

Totaal Duyvensz-Nagel Fonds 1.860.392   152.477      203.621      1.911.536   

3.2 OVERIGE SCHULDEN € €

2021 2020

Nog te betalen kosten ARC onderzoek A. Blanken 102.132 102.132

Nog te betalen project  'Plants for joints' 20.000 60.000

Nog te betalen electrostimulatie 15.000 15.000

Nog te betalen Wobma 15.000 15.000

Nog te betalen DIEGO 50.000

Nog te betalen Augmented Reality 10.000
Nog te betalen Wim Hof methode 27.304
Nog te betalen NAH week 3.100            3.100            

Nog te betalen administratiekosten 7.865 2.594            

Nog te betalen accountantskosten 6.353 6.232

Nog te betalen bewaarloon Q4 2.925 2.906

Nog te betalen project INSPIRE 7.500 7.500

Nog te betalen Reade aantoonbaar beter 5.447 10.894         

Nog te betalen stimuleringsbeurzen 27.886 18.771

Nog te betalen communicatiekosten 2.079

Nog te betalen overigekosten 103 248

302.695 244.377

Het gereserveerde bedrag voor ARC onderzoek, Electrostimulatie en het onderzoek van Wobma hebben vertraging 

opgelopen en zullen in 2022 afgewikkeld worden.  Ook talentbeurzen van zowel JvB als DNS hebben vertraging 

opgelopen door Covid en zullen in 2022 opgepakt worden. Er zijn voor drietal projecten: DIEGO onderzoek, Augmented 

Reality en Wim Hof methode externe fondsen geworven. Deze onderzoeken zullen in 2022 verder uitgerold worden.
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3.3 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN

2022 Totaal

Handbikebattle 5.000 5.000

DAN 3.500 3.500

NAH 3.500 3.500

12.000 12.000

4. BATEN € € €

Werkelijk Begroot Werkelijk

4.1 PARTICULIEREN 2021 2021 2020

Donaties en giften 12.242 13.000 12.866

Wervingsactie nieuwe donateurs 100               2.000 3.575            

Reumaonderzoek 180

Maatschappelijkwerk 301               

Legaat (nalatenschap tbv Reade Research) 500               

12.342 15.000 17.422

4.2 BEDRIJFSLEVEN

Air Products (lachgas) 2.000

Project Heen en Weer 1.800            

Donatie vanuit Tintelingen (tgv HBB) 94                 

Overige projecten 

2.000            -                     1.894            

4.3 FONDSEN

Overige projecten 30.000

DIEGO onderzoek 50.000

Wim Hof Methode 20.733

Augmented Reality 10.000

Electrostimulatie TeslaSuit/Ruggenmerg 6.050 15.000         

Johan Cruyf Foundation donatie testcentrum 625               

Maatschappelijkwerk  12.449         

86.783 30.000 28.074

De inkomsten van de externe fondsen zijn afhankelijk van de aanvragen die stichting vanuit organisatie ontvangt. 

Er is voor drietal projecten extern geworven.

4.4 BATEN UIT TEGENPRESTATIE

Personeelskosten 65.622 63.808

Het bestuur van Reade Foundation heeft toezegging gedaan voor drie jaarli jks terugkerende projecten mits deze 

activiteiten plaatsvinden. Voor 2022 zijn deze bedragen in hun totaliteit € 12.000. De toegekende bedragen zullen 

uitgekeerd worden op het moment dat evenementen daadwerkelijk plaatsvinden. Bedragen uit 2021 zijn vervallen 

gezien evenementen geen doorgang konden vinden.

Baten als tegenprestatie voor levering diensten hebben betrekking op de fondsenwerver die vanuit Stichting Reade 

betaald wordt.  
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5. LASTEN

5.1 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN € € €

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Project Reade Knapt Op! (JvB) 30.000 15.000

Stimuleringsbeurzen 2021 (JvB) 10.000 10.000

Project Reinder Raadsen (JVB) 2.500

COVID-19  onderzoek (JVB) 50.000

Grant-Fellowship 2020 D.Vedder (JVB) -> Bas Dijkshoorn 25.000

Project Reade Aantoonbaar Beter (JVB) 5.447

Talentprogramma 2020 (JvB) 9.135

Project Reade Knapt Op! (DNS) 120.000 60.000

Stimuleringsbeurs 2021 (DNS) 10.000 10.000

Project Reade Aantoonbaar Beter (DNS) 5.447

Grant 2021 C. Timmermans (DNS) 25.000 25.000

Overige projecten: 43.000

DIEGO onderzoek 50.000         

Project Wim Hof Methode 27.304

Project Augmented Reality 10.000

Project TeslaSuit 6.050

Johan Cruyf Foundation 2.275
Wheelchair 1.969

Electrostimulatie Neurotrac 1.646

Reuma onderzoek 180

Electrostimulatie TeslaSuit/Ruggenmerg 15.000

Project SCI PREVOLT (DNS) 14.718

INSPIRE 7.500            

Vrijval Project Reade Resultaat (DNS) -3.574          

Diverse projecten  2020 33.108

286.923 163.000 171.781

De overschrijding van de begroting kan voornamelijk toegeschreven worden aan het verdubbelen van de bijdrage voor 

het project Reade Knapt op!. Dit project is gefinancieerd middels de onttrekking van gelden uit eigen fondsen. Hiervoor 

is niet extern geworven.  Van de vier in 2021 uitgezette stimuleringsbeurzen zijn er twee toegekend door de stichting.  
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5.2 BEHEER EN ADMINISTRATIE € € €

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Administratiekosten 9.102 7.865 14.459

Accountantskosten 6.474 6.000 6.232

Overige kosten 1.402 1.000 2.280

Bankkosten 586 1.000 555

Kosten KvK 48 48

17.611 15.865 23.574

5.3 PERSONEELSKOSTEN

Personeelskosten 65.622 63.808         

€ € €

5.4 WERVINGSKOSTEN Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Wervingsacties 28 26                 

Communicatiekosten 3.862 5.000            1.569            

3.890 5.000 1.595

5.5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

€ € €

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Opbrengst beleggingen 299.878 75.000 155.265

299.878 75.000 155.265

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Stichting Reade Foundation geniet het gratis gebruik van de volgende facil iteiten bij Stichting Reade: de beschikking 

over één kamer, gebruik telefoon en bepaalde kantoorapparatuur. De fondsenwerver van Stichting Reade Foundation is 

formeel in dienst van Stichting Reade (0,8 fte). De totale personeelskosten die voor rekening van de Stichting Reade 

komen zijn opgenomen zowel onder de baten en onder de lasten  in de jaarrekening.

Bestuurders ontvangen geen vergoedingen en er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders 

of medewerkers werkzaam voor de Stichting.

Opbrengst beleggingen bestaat uit (on)gerealiseerde beleggingopbrengsten, directe beleggingsopbrengsten zoals 

dividend en rente minus de kosten voor het vermogensbeheer.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt moeten worden in de jaarrekening.  
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VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2021 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering van 30 maart 2022.

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

Datum: 30-03-2022

mw. V.J. Keij - Boenk mw. F.M.J. Lopes Cardozo

Voorzitter Penningmeester

mw. K. Hoorn dhr. W.J. Willems

Bestuurslid Bestuurslid

dhr. B.A.C. Dijkmans dhr. H.E. van Wieringen

Bestuurslid Bestuurslid
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: het bestuur van Stichting Reade Foundation 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2021 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Reade Foundation te Amsterdam 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 Reade Foundation per 31 december 2021 en  
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’. 

De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 Reade Foundation 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.  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De 
andere informatie bestaat uit het bestuursverslag. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de in Nederland geldende Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C2 ‘Kleine fondsenwervende 
organisaties’ 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 de andere informatie in overeenstemming met 
de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 
(RJk) C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’.  

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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en 
kleine rechtspersonen (RJk) C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’. 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in 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 controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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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 stichting;

 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 stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. 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.  

Utrecht, 30 maart 2022 

WGS Accountants B.V. 

drs. W.A.B. Spies RA 




