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1. lntroductie

Op initiatieÍ van het gemeentebestuur van Zwijndrecht is op 18 april 2016 Stichting
Ondernemersfonds Zwijnd recht opgericht.

Met het fonds wordt het georganiseerde ondernemerschap in Zwijndrecht in staat gesteld

om collectieve zaken structureel te financieren. Alles wat ondernemers daarbij zelf
aanmerken als gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van
parkmanagement op de bedrijventerreinen, promotie van winkelgebieden en
leegstandsbestrijding tot aan citymarketing, promotieactiviteiten voor het technisch
ondenrijs, sport en gemeenschappelijke belangenbehartiging. De ondernemers krijgen
deze eigen financiële positie vanuit een gemeentelijke financiële bijdrage. De gemeente is
in staat die financiële bijdrage te verschaffen door een meeropbrengst van de
onroerendezaakbelasting voor niet-woningen.
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2. Jaarverslag bestuur 2020
De Covid-19-pandemie, die kort na het begin van het verslagjaar de wereld in zijn greep
kreeg, heeft ook voor het Ondernemersfonds Zwijndrecht gevolgen gehad. De leden van
het bestuur hebben elkaar lijfelijk ontmoet tijdens de bestuursvergadering van januari. De
daarna gehouden bestuursvergaderingen verliepen middels Zoom-verbindingen. Over het
verloop van de digitale bijeenkomsten is het bestuur niet ontevreden. Toch verlangt het
bestuur naar het normaliseren van de onderlinge contacten. Gelukkig kon er met enige
vertraging op 1 september aan de Raad van Advies rekening en verantwoording worden
afgelegd tijdens een goed bezochte bijeenkomst in HotelAra.
Voorts wordt opgemerkt dat een aantal trekkingsgebieden zijn activiteiten in belangrijke
mate heeft moeten terugbrengen. Zo bleven in winkelcentra veel promotieactiviteiten voor
het winkelend publiek achterwege, werd er geen braderie georganiseerd en werd
Koningsdag níet feestelijk gevierd. Er werd voor de promotie van Zwijndrecht Gemeente
Brede Deel gewerkt aan het vervolg op de Binnenvaartdagen 2019, een Bevrijdingsconcert
en de Avondvierdaagse; deze evenementen moesten opgeschort worden.

Voor de ondernemers van de onderscheiden bedrijventerreinen werden geen contactbijeenkomsten gehouden. Desondanks bleef het niet stil. Veel bedrijventerreinen hebben
baat bij het ingeschakelde parkmanagement. Dit parkmanagement brengt structuur aan
binnen de betreffende trekkingsgebieden. Het draagt zorg voor de nodige communicatielijnen tussen de bestuursleden onderling, tussen bestuur en leden en richting derden, zoals
politie, gemeente, beveiligers en andere dienstverleners. Het bevordert tevens het
ontwikkelen van plannen en de uitvoering daarvan en wijst op eventueel te verkrijgen
subsidies.

Schoon, heel en veilig vormen de basiselementen van het merendeel van de
trekkingsgebieden. Een groot aantal bedrijventerreinen en winkelcentra heeft inmiddels
cameratoezicht en bewegwijzering gerealiseerd. Een aantal beraadt zich over, of is al bezig
met het realiseren van vergroenen van de terreinen, het vergroten van de biodiversiteit, het
isoleren van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen en andere energie-opwekkers, het
aanleggen van glasvezelnetten en het verminderen van hinderlijke parkeerdruk. Op een
aantal plaatsen in Zwijndrecht en Heerjansdam zijn AED's geplaatst, die levensreddend
kunnen zijn voor personeel en bezoekers van de onderscheiden trekkingsgebieden. ln het
centrum zijn hanging-baskets met planten en bloemen opgehangen; deze verfraaien het
zomerse straatbeeld.
Maatschappelijke- en zorginstellingen hebben voor de uitwisseling van ideeën, projecten
en diensten een digitale Beursvloer opgezet. Onder de noemer "sport" bestaat vanaf het
begin van het Ondernemersfonds Zwijndrecht een trekkingsgerechtigde. Het bestuur is
verheugd dat een aantal sportminnende Zwijndrechters in 2020 een stichting heeft
opgericht en nu plannen ontwikkelt ter bevordering van sportbeoefening, in de ruimste zin.

We kijken dus terug op een bijzonder jaar, waarin veel gebeurde, veel niet gebeurde en
desondanks toch veel plannen zijn bedacht, met de belofte van realisering in de toekomst,
te financieren met de nieuwe toekenningen voor 2021 en komende jaren, voor een deel
aangevuld met geld dat in 2020 noodgedwongen op de plank is blijven liggen.
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De besturen van de trekkingsgebieden krijgen de komende tijd de gelegenheid om zich te
presenteren, de gerealiseerde projecten te promoten en hun plannen voor de toekomst te
ontvouwen. Dat zal gebeuren via social media en nieuwsbrieven. We houden u op de
hoogte.
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3. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren
H.C.A. Slobbe - voorzitter
E.J. van Leusden - secretaris
J.P. Kooij - penningmeester
H.H. Jonker - vicevoorzitter
T.G. Muller - algemeen bestuurslid

Het bestuur benadrukt de plezierige en constructieve samenwerking met de heer T. Jansen,
wethouder Economie en mevrouw C. Oster, beleidsmedewerker Economie.
De gewaardeerde secretariële ondersteuning werd verleend door Rosalie de Paepe.
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4. Jaarcijfers 2020
De jaarcijfers2O20 zijn opgesteld conform de Richtlijnen voorde Jaarverslaglegging
voor kleine organisatie zonder winststreven C1 . Hieronder vindt u de jaarcijfers met
de controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Ondernemersfonds
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4.1 Balans per 31 december
2020
EUR

EUR

2019
EUR

EUR

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

4.986

15.494
4.986

15.494

575.476

458.582

580.462

474.076
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2020
EUR

2019

EUR

EUR

EUR

Passiva

Stichtingsvermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

30.633
41.706
492.879

30.372
21.706
348.270
565.218

400.348

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en
overlopende passiva

Ondernemersfonds

13.089

37.698

2.155

36.030
'15.244

73.728

580.462

474.076
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4.2 Staat van baten en lasten
2020
EUR

Baten

2019

EUR

EUR

470.000

EUR
462.OOO

Lasten
Besteed door trekkings gebieden
Besteed Gemeentebreed
Overige bedrijfskosten

(284.3s1)

(447.768)
(30.000)
(20.605)

(2O.74e)

(305.140)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(498.373)

164.860

(36.373)

'í0

10

(36.363)

164.870
Mutatie overige reserves
Mutatie bestem m ings reserves
Mutaties bestem m ingsfonds

(261)
(20.000)
(144.6Oe)

(5.3e7)
10.000
31.760
(164.870)

36.363

Exploitaitiesaldo

Ondernemersfonds
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4.3 Algemene toelichting
4.3.1 Alqemeen

Activiteiten

De Stichting, met KvK-nummer: 65846915, is op 18 april 2016 opgericht en statutair
gevestigd te Zwijndrecht. De activiteiten van de Stichting bestaan uit:

a. het fungeren als contractpartner voor de Gemeente Zwijndrecht in verband met de
bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente
Zwijndrecht;
b. het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit
dan welals samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan
het behartigen van het collectief ondernemersbelang;
c. het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op
het gebied van 'schoon, heel en veilig', promotie en inkoop) ten behoeve van ondernemers
in de gemeente Zwijndrecht;
d. het stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten, waarbij de feitelijke uitvoering bij
de sub b bedoelde ondernemersorganisaties in de gemeente Zwijndrecht ligt;
e. het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruim- ste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

4.3.2 Grondslaqen voor waarderino van a

en passiva en van bepalinq van het resultaat

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel g

Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine Organisaties zonder
winststreven C1, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.
Activa en passiva worden

Vergel ijking voorgaand

jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste venrverking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Stichtingsvermogen
Het deel van het stichtingsvermogen waarover zonder belemmeringen kan worden beschikt
voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als overige reserve (vrij
besteedbaar vermogen). Het deel van het stichtingsvermogen dat is afgezonderd, omdat
daaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven is aangemerkt
als bestemmingreserve. Het deel van het stichtingsvermogen dat is afgezonderd omdat
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven en de beperking door de
subsidiegever is aangebracht, is aangemerkt als bestemmingsfonds trekkingsgebieden.

Schulden
Schulden worden bij de eerste venruerking gewaardeerd tegen reële waarde.

4.3.3 Grondlaqen voor resultaatbepalinq alqemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten
over het jaar.

Baten

De baten bestaan uit ontvangen subsidies van de Gemeente Zwijndrecht. Deze worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekkíng hebben.

Ondernemersfonds
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4.4 Toelichting op de balans per 3í december
4.4.1 Overioe vorderinqen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden weergegeven:

Vooruitbetaalde kosten
Belastingen
Te vorderen Gemeente Zwijndrecht
Overlopende activa

2020

2019

EUR

EUR

1.126
3.850

1.113
14.371

10

10

4.986

15.494

4.4.2 Stichtinqsvermooen

Overige reserves:
Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari

2020

2019

EUR

EUR

30.372

24.975

Toevoeging boekjaar
Onttrekking boekjaar

30.372
21.000
(2O.73e)

24.975
25.992
(20.5e5)

Saldo 31 december

30.633

30.372

Het bestuur alloceert een percentage per jaar van de ontvangen bijdrage als
weerstandsvermogen ten behoeve van de Stichting.

Ondernemersfonds
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Bestemmingsreserves:
Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden weergegeven

Saldo per

1

januari

Toevoeging boekjaar
Ontrekking boekjaar
Saldo 31 december

2020

2019

EUR

EUR

21.706

31.706

21.706
20.000

31.706
20.000
(30.000)

41.706

21.706

Het betreft door het bestuur van de Stichting gealloceerde gelden voor Zwijndrecht brede
activiteiten.

Door Corona zijn in 2020 alle activiteiten geannuleerd en hebben er derhalve geen
onttrekkingen plaatsgevonden (201 9: bijdrage voor de

Bi n nenvaartdagen).

Bestemmingsfonds:
Het verloop van het bestemmingsfonds kan als volgt worden weergegeven:

Saldo per 1 januari

Toevoeging boekjaar
Besteed door trekkings gebieden
Saldo 31 december

2020

2019

EUR

EUR

348.270

380.030

348.270
(284.3e1)

380.030
416.008
(447.768)

492.879

348.270

429.OOO

Het betreft de in 2016 tot en met202O door de Stichting ontvangen subsidies welke door
de trekkingsgerechtigden nog niet zijn besteed en derhalve ter beschikking staan in 2021.

Árgmrim
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4.4.3 Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd

Nog te betalen nota's trekkingsgebieden

Accountants- en administratiekosten

2020

2019

EUR

EUR

455
1.700

31.691

2.155

36.030

4.339

Audil

,&

ilesmpr

alleen voor identiflcatiedoeleinden

4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
4.5.1 Baten
De baten betreffen de in 2020 ontvangen subsidies

4.5.2 Lasten
De lasten betreffen de door de trekkingsgebieden en voor overhead bestede bedragen.

Voor het bedrijventerrein Groote Lindt geldt retributie in verband met haar B|Z-status.
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2020

2019

EUR

EUR

Kosten fondsondersteuning
Accountants- en adm inistratiekosten

3.771
4.O97

Vrijwil igersvergoed ngen

8.500
2.258
728
1.046

i

I

Kosten website
Bes tu urders aans prakel ij kheidsverzekeri ng

Bijeenkomst Raad van Advies
Bankkosten
Overige algemene kosten

4.454
4.293
8.500
2.204
728

199
150

196
230

20.749

20.605

De bestuurders hebben, in lijn met het geldende fiscale regime, een vrijwilligersvergoeding

van EUR 1.700 per persoon ontvangen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit
voornamelijk dient ter dekking van door de bestuursleden gemaakte kosten en dat er
derhalve geen kosten bijde Stichting worden gedeclareerd.

Ondernemersfonds
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4.5.3 Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de rente opbrengsten over de spaarrekening

ZwijndrechÍ, 22 april 2021

H.C.A. Slobbe
Voorzitter

E.J. van Leusden
Secretaris

H.H. Jonker
Bestuurder

T.G. Muller
Bestuurder

J.P. Kooij
Penningmeester
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Bijlage

I - verloop trekkingsgebieden
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Bedrijventerrei n Groote Li ndt
Bed rijvente rrei n Bakeste i n
Bedrijventerrei n de Geer
Bed rijve nterrei n Ter Steeghe
Bed rijve nte rrei n Devel poort
Bedrijvenstrook Mole nvl iet
Strook Westkeetshaven - ringdijk
Stationsgebied
Buitengebied
Heerjansdam
Walburg
Kort Ambacht
Heer Oudelands Ambacht en Nederhoven
Noord
Winkelcentrum Passage
winkelcentra de Lindt - Karel Doormanlaan
Wijk Centrum
Zorgsector
Ki nderopvang
Sport (vanaf 2OL9 zonder Bakestein)
Gemeentebreed
Overhead
Risico's

Beschikbaar

Subsidie

t-L-20,2íJ
o

20,2íJ

20,20

r.59.490

159.490

45.L16
33.L29

10.564

10.564

L9,646
29.874

29.a74

2.158

30.370

30.370

2.LU
L.U9

s6.436

4.155

s6.436
44.L55

30.918

30.918

32.2U

32.2U

L0.084

34.865

10.084
7.305
11.069
34.865

62.0s3

62.O53

48.r.86

42.O33

35.724

9.392

30.340
3.493

L3.067

7.350
L4.701

LO.47a

35.526
8.575
4.L67

22.343
24.LL7

4.855

7.759
2.450

32.155

LO.278
2.729

1.7L8

LO.209

25.178
43.919

fonds

45.LL6
33.L29

26.t34

9.800
14.70L

01)

Bestemmingso
0
2.207

26.L34

6.663
19.665

3L-L2-202ÍJ

Overige Bestemmingsreserves
resenres

0
2.207

o
-3.946

29.830

t9.&6

7.305

8.2Lt

2.858

27.923
30.475
o

6.942
34.302

2.724

2.UL

2.ML

0

o

26.677

7.350

L.223

32.8U

32.ffi4

2r.706

20.000

L.256

20..LL6

29.1-1:6

884

470.000

4fi).3lA
1) Voor

Besteed Beschikbaar

11.069

4L.706
20.739

633
30.oo0
565.218

305.130

4L.706
633
30.000
30.533

4L.7Í)6

492.a79

bedrijventerrein Groote Lindt geldt retributie in verband met haar BIZ-status
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Aan het bestuur van
Stichti ng Ondernemersfonds Zwijndrecht
Abeelstraat I 2l
3329 AC DORDRECHT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2O2O
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht te
Zwij ndrecht gecontrol eerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht per
3l december202O en van het resultaat over 2020in overeenstemming met RJ richtlijn Cl kleine
organ isaties-zonder-wi n ststreven.
De

2
3

jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 202O:
de winst-en-verliesrekening over 2020; en
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 Ondernemersfonds Zwijndrecht zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), 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
(vcBA).

Bêzoekadres: Cosunpark lO, Breda, Tel. +31 (0)88 O32O 600, Fax +31 (O)162 452 008
Correspondentieadres: Postbus 3462, 48OO DL Breda, inÍo@esj.nl,

M.esj.nl

ESJ is aangesloten bij Allinial Global, êên associatie van onafhankeltke accountants- en belastingadvieskantoren.
ESJ Audit & Assuían@ is de handelsnaam van ESJ Audit & Assurance B.V. gevestigd te Breda, tjitsluitend ESJ Audit & Assu€nce 8.V., inoeschreven bij de Kamer van
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,

die bestaat uit:
het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële fouten bevat;
alle informatie bevat die op grond van RJ richtlijn Cl vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuít de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van (J richtlijn C1.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag in overeenstemming met RJ richtlijn Cl.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijkvoor het opmaken en getrouwweergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ richtlijn Cl . ln 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, tenzu 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

Pagina
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht datwij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven

oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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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 met 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.

Zwijndrecht, 22 april 2O21
ESJ

Audit & Assurance B.V

drs. E.H.L
Regi
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