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1. Woord namens het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Hart voor Haïti over 2018.
Van de 754 weeshuizen op Haïti die bekend zijn bij de bevoegde autoriteit, het Ministerie van
Sociale Zaken, zijn volgens dat Ministerie er slechts 35 die voldoen aan de normen die zijn gesteld.
Het kinderdorp Hart voor Haïti behoort op de officiële lijst tot de 10 beste van het land.
Met uw steun konden wij in 2018 weer 150 kinderen een veilig thuis bieden en ontvingen 600
kinderen christelijk onderwijs. Zo’n 20 bejaarden kunnen we van een onbezorgde oude dag laten
genieten. Ware godsdienst is omzien naar weduwen en wezen in hun nood, zegt Jakobus. Wij zijn
dankbaar dat u die oproep serieus neemt. Uw steun is en blijft onmisbaar.
Uw giften hebben dit mogelijk gemaakt. Daarvoor -en voor uw gebed en betrokkenheid- hartelijk
dank!

Naast de goede berichten is er grote zorg bij het bestuur rond de veiligheid op Haïti en het blijven
borgen van de veiligheid voor hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Elders in dit verslag komen
wij hier op terug.
Met vriendelijk groet,
Namens het bestuur van de Stichting Hart voor Haïti,

Robin Vlug
Voorzitter

John de Vries,
Penningmeester
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2. Algemeen
2.1. Doelstelling van de stichting
Stichting Hart voor Haïti stelt zich ten doel het bevorderen van de evangelieverkondiging en de
hulpverlening op Haïti. Hulpverlening wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de
verkondiging. Om deze doelstelling te kunnen effectueren, heeft de stichting zich verbonden met
een zusterorganisatie op Haïti, te weten de Fondation Coeur pour Haïti, welke is opgericht volgens
Haïtiaans recht. De via fondsenwerving verkregen middelen worden alleen aangewend ten behoeve
van deze zusterorganisatie.

2.2. Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Hart voor Haïti
Secretariaat: postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
Tel: 06-54326957
Inschrijving kamer van koophandel te ’s-Gravenhage: 41152664
ING NL76 INGB 0005 3616 85
E-Mail: info@hartvoorhaiti.nl
Internet: www.hartvoorhaiti.nl
De stichting is lid van Missie Nederland.

2.3. Samenstelling bestuur
Het algemeen en dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden (per 31 december 2018):
Algemeen bestuur
Naam
Dhr. R. Vlug
Dhr. A. Siezenga
Dhr. J. de Vries
Dhr. H. Bosman
Dhr. R. Maat

Woonplaats
Warmond
Rijnsburg
Amstelveen
Maarssen
Zoetermeer

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Overige functies
CEO Lightmakers
Manager SMZ - UWV
Ondernemer DGA

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden voor de stichting Hart voor Haïti.
De bestuursleden van de stichting vervullen geen nevenfuncties die voor de uitoefening van hun
bestuurstaken relevant zijn.
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Voor alle leden van het bestuur geldt een rooster van aftreden. Leden worden benoemd voor een
periode van drie jaar en kunnen herbenoemd worden. Het rooster van aftreden wordt bepaald door
het bestuur.

2.4. Stichting Hart voor Haïti in het kort
Draagvlak
Stichting Hart voor Haïti is een interkerkelijke stichting die zich gedragen weet door een betrokken
achterban, bestaande uit individuele particuliere gevers, kerken, christengemeenten, scholen,
verenigingen, sponsorende bedrijven en donerende stichtingen.
Vrijwilligers
Om de kosten in Nederland zo laag mogelijk te houden heeft de stichting Hart voor Haïti geen eigen
personeel in dienst. De werkzaamheden in Nederland worden uitsluitend verricht door personen die
zich op vrijwillige basis voor het werk inzetten. Dat geldt zowel voor bestuursleden, medewerkers
van het secretariaat als voor mensen die zich inzetten voor communicatie met de achterban of
fondsenwerving. Vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. De stichting vergoedt de
kosten die zij maken voor de stichting.
De stichting Hart voor Haïti is zeer terughoudend met de inzet van vrijwilligers bij het werk op Haïti,
omdat het verschil in taal en cultuur voor een effectieve inzet veelal een belemmering vormt. Ook
de veiligheidssituatie op Haïti kan voor vrijwilligers een verhoogd risico met zich mee brengen.
Geven
Het werk wordt niet gesubsidieerd. Stichting Hart voor Haïti wordt gedragen door giften, donaties,
sponsoring, legaten en door de opbrengsten van individueel georganiseerde acties. Giften kunnen
worden overgemaakt op de rekening bij de ING: NL76 INGB 0005 3616 85 t.n.v. Stichting Hart voor
Haïti.
Belastingen
Stichting Hart voor Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). De beschikking is afgegeven op 20 september 2007 onder fiscaal nummer
8019.07.457.
VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt de Stichting Hart voor Haïti in beginsel niet als ondernemer
aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. De stichting is niet Btw-plichtig.
Richtlijn fondsenwervende organisaties
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Organisaties. Doel
van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in
relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Met ingang van het jaar 2017 is deze
richtlijn gewijzigd, dit jaarverslag is ingericht volgens de laatste versie.
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3. Het werk van de Stichting Hart voor Haïti.
3.1. Achtergrond algemeen.
In 1983 is Johan Smoorenburg gestart met de bouw van een kinderdorp in Haïti. Dit kinderdorp,
“Bon Repos” genaamd, is gelegen in Croix des Bouquets, een stadje ten noorden van de hoofdstad
Port-au-Prince.
Hier is het Johan en Janny Smoorenburg en hun medewerkers gelukt op een dor en kaal stuk land
van vier hectare een oase te creëren met appartementen voor de kinderen, een school, een kerk,
kantoren en een bejaardenhuis. Na het overlijden van Janny in 2006 hebben Johan en zijn huidige
partner, Wilcie, met hun medewerkers het werk voortgezet.
Voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten is op Haïti de Fondation Coeur pour Haïti
opgericht. De Fondation Coeur pour Haïti heeft op Haïti de status van een Niet-Gouvermentele
Organisatie (NGO) en heeft ongeveer 150 personeelsleden in dienst. De Fondation heeft nauwe
kontakten met een school en kerk in Ti Boucan, een dorp in de bergen van Leogane.
De Stichting Hart voor Haïti werft fondsen in Nederland waarmee het kinderdorp en een
bejaardenhuis draaiende worden gehouden, onderhoud wordt gepleegd en noodzakelijke nieuwe
projecten worden gefinancierd.

3.2. Beleid
Visie
De Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De
allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de Stichting Hart voor
Haïti.
Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de sociale,
maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen op het
kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door scholing en
voeding. De ouden van dagen krijgen de mogelijkheid een rustige oude dag te genieten. Het doel is
dat het kinderdorp Bon-Repos, samen met de projecten in Leogane, nu en in de toekomst een oase
van hoop zijn.
Missie
Om dit te realiseren en te continueren, wordt hulp verleend aan de armen op Haïti. Kinderen zonder
toekomst en soms zelfs zonder levensverwachting worden liefdevol opgenomen in het kinderdorp.
Door het kinderadoptieplan (KAP) wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning van de
kinderen in het kinderdorp. Hulpverlening wordt gezien als een integraal onderdeel van de
evangelieverkondiging.
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Doelstellingen
Hiertoe is het noodzakelijk in Nederland fondsen te werven. Fondsen voor de exploitatie van het
kinderdorp, de scholen en het bejaardentehuis. Fondsen voor het oplossen van (achterstallige)
onderhoud en fondsen voor nieuwe projecten.
Stichting Hart voor Haïti ziet het als haar belangrijkste doelstelling om een actief beleid te voeren
voor het werven van fondsen, de bekendheid van de stichting te vergroten en de reeds bestaande
relaties in Nederland te verstevigen.

3.3. Activiteiten en projecten in 2018
Stichting Hart voor Haïti vergoedt de kosten van de hulpverlening van onze zusterorganisatie Coeur
door toekenning van een maandelijks budget ad 45.000 USD. Over de maand december vindt een
extra vergoeding plaats ad 45.000 USD ter dekking van extra (loon-) kosten over die periode.
Daarboven vindt een maandelijkse vergoeding plaats vanuit bijdragen Hart voor Kinderen en
worden projecten gefinancierd vanuit bestemmingsgiften.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de financiële begroting waar het bestuur voor 2018 het
beleid op baseerde en de realisatie.
Begroting
2018

Realisatie
2018

Algemene baten t.b.v. budget
Bijdragen Hart voor Kinderen
Bestemmingsgiften
Totaal baten

€ 580.000
€
62.000
€
60.000
€ 702.000

€ 519.728
€
63.649
€ 117.336
€ 700.713

Af: kosten eigen organisatie

€

35.000

€

43.905

Beschikbaar voor doelstelling

€

667.000

€

656.808

Besteding aan doelstelling
Af: exploitatie Coeur pour Haiti (CpH)
Af: projecten - bestemmingsgiften
Directe hulpverlening CpH

€ 582.000
€
85.000
€ 667.000

€ 607.760
€
94.069
€ 701.829

Totaal kosten

€

702.000

€

Saldo van baten en lasten

€

-

Kosten eigen organisatie als % v.d. baten

5,0%

745.734

€ -45.021
6,3%

De algemene baten van de stichting vallen ca 60K lager uit dan begroot. De bestemmingsgiften (zie
tabel hieronder) waren ca. 58K hoger dan begroot zodat de totale baten niet veel afweken van de
begroting.
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De kosten van Coeur pour Haïti zijn 26K hoger dan begroot voornamelijk veroorzaakt door
vervanging en reparatie van vervoermiddelen en extra energiekosten (naverrekening voorgaande
jaren).
De stichting streeft er naar de kosten van de eigen organisatie in Nederland zo laag mogelijk te
houden (rond de 5%) met als doel dat de giften voor het overgrote deel ten goede komen aan de
hulpverlening op Haïti.
De kosten over 2018 zijn wat hoger uitgevallen (6,3%). Het betreft hier vooral extra kosten van PRmateriaal en nieuwsbrieven.
De volgende bestemmingsgiften zijn ontvangen in 2018:

Project
Ontvangen
Kleine projecten
€ 50
Noodhulp orkanen
€ 1.510
Hart voor Kinderen
€ 63.098
Medische kosten
€ 50
Nieuw schooljaar
€ 14.111
Energievoorziening (zonnepanelen)
€ 13.980
Vakantieweek
€ 5.310
Medewerkers CpH
€0
Gemeentewerk
€ 7.277
Jeugdhonk
€ 5.000
Laat Haiti Leven
€ 6.950
TOTAAL
€ 117.336
Aanwending van de bestemmingsgiften was als volgt in 2018:
Project
Aangewend
Noodhulp orkanen
€ 882
Hart voor Kinderen
€ 63.649
Nieuw schooljaar
€ 8.806
Vakantieweek
€ 13.601
Laat Haiti Leven
€ 7.131
TOTAAL
€ 94.069

Elders in dit verslag treft de lezer het verloop van het bestemmingsfonds aan.
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3.4. Vooruitblik naar 2019
In 2019 zal onze zusterstichting Coeur pour Haïti zich blijven richten op de kernactiviteiten waarvoor
het werk is opgericht. Het gaat om een kwalitatief goede opvang en verzorging van de ca. 150
kinderen die op het dorp gehuisvest zijn en het bieden van goed onderwijs aan ca. 600 kinderen.
Het managementteam en de medewerkers van de Fondation bestaan, met uitzondering van de
directeur Johan Smoorenburg, geheel uit Haïtiaanse medewerkers. Dat past in het beleid van de
stichting om het werk zoveel mogelijk voor en door Haïtianen te laten uitvoeren.
De activiteiten in Haïti worden ernstig belemmerd door de onveilige situatie in het land.
Maatregelen zijn nodig om zorg te dragen voor de veiligheid van het personeel en bewaking en
beveiliging van terrein en gebouwen. Structureel zijn extra middelen nodig voor personeel
beveiliging en incidenteel voor investeringen voor de beveiliging van terrein en gebouwen.
De structurele financiële situatie is uiterst krap en houdt daarmee de aandacht van het bestuur.
Hernieuwd wordt bezien of kostenbesparingen mogelijk zijn maar de verwachting is dat dit niet veel
soelaas biedt.
Zoals al vermeld in het jaarverslag over 2017 betreft een belangrijk deel van de kosten van Coeur
pour Haïti, naast de lonen en kosten voor levensonderhoud, de kosten van brandstof en elektriciteit.
De leveringszekerheid van elektriciteit via het Haïtiaanse elektriciteitsnet is laag. Coeur pour Haïti
maakt veel gebruik van aggregaten die op diesel worden gestookt. De brandstofkosten vormen
daarmee een hoge kostenpost. De olieprijs en de dollarkoers vormen bovendien een extra risico op
verdere kostenstijging.
Zwaar wordt ingezet op de besparing van de energiekosten door de installatie van zonnepanelen. In
het 1e halfjaar van 2019 is gestart met de aanschaf en installatie van een deel van de benodigde
zonnepanelen. Voor dit doel is begin 2019 al een zeer substantiële bijdrage ontvangen.
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Voor de financiële prognose gaan we daarbij uit van de volgende kerncijfers:
Begroting
2019
Algemene baten t.b.v. budget
Bijdragen Hart voor Kinderen
Bestemmingsgiften
Totaal baten
Af: kosten eigen organisatie
Beschikbaar voor doelstelling
Besteding aan doelstelling
Af: exploitatie Coeur pour Haiti (CpH)
Af: projecten - bestemmingsgiften
Directe hulpverlening CpH
Totaal kosten
Saldo van baten en lasten
Kosten eigen organisatie als % v.d. baten

580.000
62.000
60.000
702.000

Realisatie
2018
€ 519.728
€
63.649
€ 117.336
€ 700.713

35.000 €

43.905

667.000 €

656.808

628.000 € 607.760
85.000 €
94.069
713.000 € 701.829
748.000 €

745.734

-46.000 € -45.021
5,0%

6,3%

Wij streven in 2019 naar een sluitende exploitatie van de kernactiviteiten van Coeur pour Haïti.
Gelet op de groeiende onveiligheid op Haïti zijn structureel extra middelen nodig voor beveiliging
van het personeel en het aanbrengen van extra voorzieningen voor de veiligheid van het terrein. Het
budget voor Coeur pour Haïti wordt daartoe in 2019 verhoogd met 4.000 USD per maand, zodat de
maandtermijn 49.000 USD bedraagt. Omgerekend in euro’s zijn de extra kosten € 46.000.
De maandelijkse bijdrage wordt aangevuld met de bijdragen voor Hart voor Kinderen en bijdragen
voor incidenteel.
De begroting 2019 kent nu een tekort ad € 46.000 (het equivalent van de budgetverhoging 2019).
Hier dient nog dekking voor gevonden te worden.

3.5. Risico’s.
De stichting Hart voor Haïti wordt gesteund door een trouwe achterban die veelal een vaste
financiële bijdrage overmaakt voor het werk op Haïti. Mettertijd is sprake van een zekere vergrijzing
van de achterban. Bovendien zijn jongere generaties minder geneigd om zich in hun geefgedrag
voor een langere periode te binden aan één bepaald goed doel.
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De stichting Hart voor Haïti heeft dan ook te maken met een geleidelijke daling van de vaste
inkomsten, met name in periodes dat het economisch minder gaat. Het bestuur communiceert met
regelmaat aan achterban en potentiële donateurs gericht over de situatie in Haïti en de vele
aspecten van het werk op Haïti en vraagt daarbij in voorkomende gevallen ook financiële steun.
Dit wordt nader uiteengezet in paragraaf 3.6.
De stichting beschikt over een bescheiden continuïteitsreserve voor de voorzetting van het werk in
Nederland en een bufferreserve voor de voortzetting van het werk van Coeur pour Haïti. De
stichting heeft van een donor voor de periode 2017 tot en met 2019 een voorwaardelijke toezegging
van extra bijdragen ontvangen van totaal € 250.000 ten behoeve van een mogelijke aanvulling van
de continuïteitsreserve.
Naast de financiële risico’s zijn er risico’s op het gebied van veiligheid en mogelijk natuurgeweld.

3.6. Fondsenwerving en communicatie
Presentaties
Het werk van Stichting Hart voor Haïti wordt in Nederland vooral bekend gemaakt via bezoeken van
Johan Smoorenburg aan Nederland, via de bestuursleden en door middel van het houden van
presentaties, spreekbeurten en het vertonen van de promotiefilm, het verspreiden van de
promotiekrant, folders en posters.
Nieuwsbrief
Vier à vijf keer per jaar verschijnt de Nieuwsbrief die in een oplage van ruim 5.000 exemplaren gratis
verzonden wordt aan een ieder die geïnteresseerd is in het werk van Stichting Hart voor Haïti. Het
blad bevat achtergrondinformatie over het werk op Haïti. Vanaf oktober 2013 is met een
thematische aanpak van de Nieuwsbrief gestart en een fondsenwervende brief toegevoegd.
Website
Op de internetsite www.hartvoorhaiti.nl is alle informatie over Stichting Hart voor Haïti te vinden.
De inhoud van de site wordt regelmatig vernieuwd. In 2013 is een start gemaakt met de aanpassing
van de website waarbij het fondsenwervend accent is versterkt. In 2017 is de website opnieuw
gemoderniseerd. De Nieuwsbrief is ook op de Website te vinden.
Comité van aanbeveling
Stichting Hart voor Haïti verheugt zich erin dat vooraanstaande personen bereid zijn het comité van
aanbeveling te vormen voor de stichting en het werk op Haïti. Het comité bestaat uit:
- Kees Goedhart, oprichter Zending en Gemeente
- Bert van Leeuwen, presentator EO
- Peter en Else Vlug, stichting Opwekking
- Peter Rothuizen, erevoorzitter en medeoprichter van de Stichting Hart voor Haïti
- Prof. dr. Cees Dekker, universiteitshoogleraar TU Delft
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- Elly Zuiderveld-Nieman, duo Elly en Rikkert.
Scholen- en bedrijvenplan
In 2013 is de stichting begonnen met een aangepaste aanpak voor bedrijven en scholen. Bedrijven
krijgen de mogelijkheid door middel van een certificaat een appartement te sponsoren. Door middel
van bedrijvenavonden willen we hen aanmoedigen certificaten aan te schaffen. Scholen krijgen de
mogelijkheid een klas, een bouw of een hele school te sponsoren. Zij worden telefonisch benaderd
door vrijwilligers van het scholenteam.

3.7. Besteding van middelen in relatie tot doelstellingen
Alle middelen komen na aftrek van de in Nederland gemaakte kosten volledig ten goede aan het
werk van de Fondation Cœur pour Haïti op Haïti. Bestemmingsgiften worden zonder aftrek van
kosten overgemaakt.
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Jaarrekening 2018
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4. Balans per 31 december 2018

Stichting Hart voor Haïti BALANS jaar 2018
31 december 2018
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal
PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve CpH
- fondsen
bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden
Totaal

31 december 2017

€ 78
€ 239.123
€ 239.201

€ 20.000
€ 76.182

€ 3.285
€ 291.924
€ 295.209

€ 20.000
€ 137.348
€ 96.182

€ 157.348

€ 139.519
€ 235.701
€ 3.500
€ 239.201

€ 123.374
€ 280.722
€ 14.487
€ 295.209
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5. Staat van Baten en Lasten over 2018
Stichting Hart voor Haïti BATEN en LASTEN jaar 2018
Werkelijk 2018
BATEN
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten
Som van de baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- exploitatie Coeur pour Haiti
- bestemmingsfondsen

Begroting 2018

Werkelijk 2017

379.577
104.912

395.232
107.206

216.223
700.713
0
700.713

607.760
94.069

246.150
748.588
0
748.588

702.000
0
702.000

582.000
85.000

571.226
176.131

701.829

667.000

747.357

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

28.569
12.748
743.145

35.000
0
702.000

20.638
9.224
777.218

Saldo voor financiële baten en laten
Saldo financiële baten en laten
Saldo van baten en lasten

-42.432
-2.589
-45.021

0
0
0

-28.630
-2.142
-30.772

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
- bestemmingsreserve CpH
- bestemmingsfonds

16.145
-61.166

-48.656
17.884
-45.021

-30.772
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6. Toelichting bij de jaarrekening
6.1. Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van richtlijn 650 voor fondsenwervende Organisaties.
Alle giften en financiële bijdragen worden op basis van daadwerkelijke ontvangst of toezegging
geboekt. Stichting Hart voor Haïti hecht grote waarde aan het vrijwillige karakter van de giften.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Vreemde Valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. De uit omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat
van baten en lasten. Transacties gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen
de koers van afwikkeling.
Begroting
Het bestuur maakt jaarlijks een raming van de te ontvangen algemene giften en giften voor
specifieke bestemmingen. Het bedrag m.b.t. algemene giften is, na aftrek van kosten in Nederland,
beschikbaar voor directe hulpverlening op Haïti. In die kosten zijn o.a. begrepen de kosten die de
stichting Hart voor Haïti in Nederland betaalt voor de medewerkers die op Haïti werkzaam zijn, zoals
pensioenpremies, verzekeringen en reiskosten. De bestemmingsgiften worden zonder aftrek van
kosten voor specifieke doeleinden op Haïti gebruikt.
Wij streven in 2019 naar een sluitende exploitatie van de kernactiviteiten van Coeur pour Haïti.
Gelet op de groeiende onveiligheid op Haïti zijn structureel extra middelen nodig voor beveiliging
van het personeel en het aanbrengen van extra voorzieningen voor de veiligheid van het terrein. Het
budget voor Coeur pour Haïti wordt daartoe in 2019 verhoogd met 4.000 USD per maand, zodat de
maandtermijn 49.000 USD bedraagt. Omgerekend in euro’s zijn de extra kosten € 46.000.
De maandelijkse bijdrage wordt aangevuld met de bijdragen voor Hart voor Kinderen en bijdragen
voor incidenteel.
De begroting 2019 kent nu een tekort ad € 46.000 (het equivalent van de budgetverhoging 2019).
Hier dient nog dekking voor gevonden te worden.
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6.2. Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaatbepaling
De baten en de lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6.3. Toelichting op de balans
1. Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen bedragen per 31 december 2018 € 78. Hierop is een voorziening voor een dubieuze
vordering ad € 3.264 in mindering gebracht. De voorziening is getroffen vanwege aandelen uit een
nalatenschap die vermoedelijk onverkoopbaar zijn. De overige vorderingen betreffen nog te
ontvangen rente over 2018.
2. Liquide middelen
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:
Banksaldi
Spaarrekeningen
Stand per 31 december

2018
€
158.476
80.647
239.123

2017
€
88.286
203.638
308.889

3. Eigen vermogen
Beleid met betrekking tot reserves en fondsen
De stichting beschikt over een bescheiden continuïteitsreserve waarmee de verplichtingen van de
Nederlandse stichting kunnen worden afgewikkeld. De omvang van deze reserve is bepaald op
€ 20.000 omdat het apparaat van Hart voor Haïti bescheiden van omvang is. De stichting beschikt
niet over eigen personeel of over een eigen pand. Daarmee kunnen de overheadkosten bescheiden
blijven.
Daarnaast beschikt de stichting over een bufferreserve voor het werk van Coeur pour Haïti. Deze
reserve is beschikbaar als buffer om het werk van de zusterstichting op Haïti zo goed mogelijk te
kunnen voortzetten wanneer sprake is van een (tijdelijke) terugval in de inkomsten van de
Nederlandse stichting.
Giften voor specifieke bestemmingen worden gereserveerd in een bestemmingsfonds zolang deze
middelen nog niet voor hun bestemming in Haïti zijn aangewend.
Reserve Coeur pour Haïti.
De Reserve CPH is door het bestuur gevormd en bevat de voor de doelstelling gereserveerde, nog
niet bestede middelen, die het bestuur niet aan een bepaalde bestemming heeft toegewezen. De
reserve is een buffer wanneer de ontvangen giften ontoereikend zijn.
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Reserve CpH
Stand per 1 januari
Onttrekking c.q. toevoeging exploitatieresultaat
Overheveling van reserve projecten
Stand per 31 december

2018
€
137.348
-65.246
4.080
76.182

2017
€
119.464
217
17.667
137.348

4. Bestemmingsfondsen
Fondsen
De giften en bijdragen die de stichting ontvangt voor projecten en specifieke bestemmingen worden
aan een bestemmingsfonds toegevoegd op het moment van ontvangst. Bij besteding van een
bedrag wordt dat op bestedingsmoment aan het fonds onttrokken.
Jaarlijks beoordeelt het bestuur of projecten zijn uitgevoerd en eventuele overschotten op een
fonds vrijvallen.
Het verloop van de bestemmingsfondsen in 2018 is als volgt:

Verloop bestemmingsfondsen over 2018
grootboek
5000
5027
5059
5061
5062
5067
5068
5070
5071
5073
5074

Project
beginsaldo Ontvangen Aangewend
Kleine projecten
€0
€ 50
€0
Noodhulp algemeen
€ 70.000
€ 1.510
€ 882
Hart voor Kinderen
€0
€ 63.098
€ 63.649
Medische kosten
€0
€ 50
€0
Nieuw schooljaar
€ 3.041
€ 14.111
€ 8.806
Energievoorziening (zonnepanelen)
€ 42.635
€ 13.980
€0
Vakantieweek
€ 5.375
€ 5.310
€ 13.601
Medewerkers CpH
€ 2.323
€0
€0
Gemeentewerk
€0
€ 7.277
€0
Jeugdhonk
€0
€ 5.000
€0
Laat Haiti Leven
€0
€ 6.950
€ 7.131
TOTAAL
€ 123.374 € 117.336
€ 94.069

vrijval
eindsaldo
€ 50
€0
€0
€ 70.628
€ -551
€0
€ 50
€0
€ 8.346
€0
€0
€ 56.615
€ -2.916
€0
€ 2.323
€0
€0
€ 7.277
€0
€ 5.000
€ -181
€0
€ 7.121 € 139.520

Een algemene toelichting op de activiteiten en projecten in 2018 is opgenomen in paragraaf 3.3 van
het jaarverslag. Hieronder volgt een toelichting op de regels in het overzicht.

18 van 24

Jaarverslag en Jaarrekening 2018 Stichting Hart voor Haïti

Kleine projecten
Het betreft hier nagekomen giften voor afgesloten projecten. De besteding hiervan loopt via het
reguliere budget en het saldo valt daarom vrij.
Noodhulp algemeen
Omdat het moeilijk is de ontvangen giften te besteden aan het doel en tegelijk daarbij rekening te
houden met de eisen van de Haïtiaanse overheid, heeft het bestuur besloten het saldo aan te
wenden bij toekomstige (natuur)rampen.
Hart voor Kinderen
Maandelijks draagt de Stichting ‘Hart voor Kinderen’ bij in de kosten van het levensonderhoud voor
kinderen in het kinderdorp. De ontvangen bedragen worden doorbetaald. Het verschil wordt
veroorzaakt door koersverschillen.
Medische kosten
De besteding hiervan loopt via het reguliere budget en het saldo valt daarom vrij.
Nieuw schooljaar
Door een grote gift werd er in totaal meer ontvangen dan uitgegeven. Het overschot valt vrij.
Elektrische installatie en zonnepanelen
De ontvangen giften voor zonnepanelen zijn aan het saldo toegevoegd. Gelet op de kosten van
energie en het continuïteitsrisico van het Haïtiaanse net is het de bedoeling dit project zo snel als in
Haïti mogelijk is, uit te voeren. Dit is gestart in 2019.
Vakantieweek
De kosten voor de vakantieweek 2018 vielen hoger uit dan het jaar daarvoor. De ontvangen giften
waren samen met het beginsaldo ontoereikend om deze kosten te dekken. Het tekort wordt
aangevuld vanuit de reserve CpH.
Medewerkers CpH
In overleg met het Nederlandse echtpaar, dat in dienst was getreden bij de Fondation Coeur pour
Haïti, maar inmiddels is teruggekeerd naar Nederland, wordt het resterend saldo gezien als gift voor
de stichting. Het saldo valt daarom vrij.
Gemeentewerk
De ontvangen giften zijn voor dit doel gereserveerd.
Jeugdhonk
Ontvangen giften met het specifieke doel jeugdhonk is gereserveerd.
Laat Haïti Leven
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De stichting Laat Haïti Leven wordt door Hart voor Haïti ondersteund, maar de activiteiten vallen
buiten de verantwoording. Ontvangen giften worden doorgegeven, het verschil wordt veroorzaakt
door koersverschillen.
Alternatieve aanwending van de bestemmingsgiften
De stichting Hart voor Haïti zet bestemmingsgiften uiteraard in voor het doel waar de giftgever het
voor bestemd heeft. Soms komt er echter meer geld binnen dan voor een bepaalde bestemming
noodzakelijk is. In dat geval komt de gift rechtstreeks ten goede aan andere noodzakelijke uitgaven
op het Kinderdorp.
5. Schulden
De schulden bestaan uit crediteuren en nog te betalen kosten. De schulden zijn inmiddels in 2019
voldaan.
Dollarkoers
De dollarrekening is in het verslagjaar opgeheven. Er is één transactie op gedaan, die is afgewikkeld
tegen de geschatte koers van dat moment. Het tekort dat daardoor op de dollarrekening is
ontstaan, is aangevuld vanuit de betaalrekening.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De stichting Hart voor Haïti heeft van een donor voor de periode 2017 tot en met 2019 een
voorwaardelijke toezegging van extra bijdragen ontvangen ten bedrage van € 250.000. Het bestuur
van de stichting Hart voor Haïti kan uit deze toezegging die bedragen afroepen die de stichting
gedurende de jaren 2017 tot en met 2019 tekortkomt om de activiteiten te kunnen continueren. In
2017 is hierop een beroep gedaan i.v.m. de aanschaf van een nieuwe auto. Indien na deze jaren
deze voorziening deels nog niet is aangesproken, zal de donor het resterende saldo in de loop van
2020 als geoormerkte gift naar de stichting Hart voor Haïti overmaken.
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6.4. Toelichting op de staat van baten en lasten
1. Baten
Ingevolge Richtlijn Verslaggeving voor fondsenwervende organisaties zijn de giften m.i.v. 2017
onderverdeeld naar herkomst.
Giften van particulieren
In 2018 werd € 379.577 ontvangen t.b.v. exploitatie. In 2017 was dat € 395.232, een terugloop van
zo’n 4%. In 2017 werd veel gegeven voor medische kosten, die stroom was in 2018 opgedroogd.
Voor het overige werd er in 2018 minder gegeven voor oude projecten en meer voor nieuwe
projecten.
De giften van particulieren kwamen voor € 20.167 voort uit schenkingen/nalatenschappen. De rest
(€ 359.410) kwam geheel uit vrijwillige giften. Er zijn geen andere categorieën van inkomsten.
Giften van bedrijven
Het verschil tussen de giften in 2018 (€ 104.912) en 2017 (€ 107.206) is gering. In 2017 werden
enkele grotere giften bestemd voor projecten, waar in 2018 het overgrote merendeel bestemd was
voor exploitatie.
Giften van andere organisaties zonder winststreven
Deze giften waren in 2018 ca. € 30.000 lager dan in 2017. Dit wordt in zijn geheel verklaard door een
grote gift voor een nieuwe auto in 2017. De bijdrage van Hart voor kinderen was in 2017 lager
omdat een gedeelte rechtstreeks naar Coeur pour Haïti werd betaald.
2. Lasten
Het overgrote deel van de giften die de stichting in Nederland ontvangt wordt als bijdrage
overgemaakt naar de zusterstichting Coeur pour Haïti. De kosten voor het maandelijks budget (incl.
jaarlijkse bonus) waren ruim € 7.000 lager dan in 2017, wat in zijn geheel veroorzaakt wordt door
een gunstiger dollarkoers. Er waren in 2018 extra kosten, met name reis- en verblijfkosten behorend
bij verlof en de aanschaf van een auto en na verrekening van energielasten. Door die extra kosten
viel de exploitatie ruim 36.000 hoger uit dan in 2017.
De besteding van gelden aan projecten en specifieke bestemmingen blijkt uit het overzicht verloop
bestemmingsfondsen in paragraaf 6.3, punt 4, en ook uit onderstaande tabel toelichting
bestedingen.
De stichting betaalt de verzekeringspremies en reis- en verblijfskosten van Nederlandse
medewerkers van Coeur pour Haïti.
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Stichting Hart voor Haïti streeft er naar de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze kosten zijn
verantwoord onder beheer en administratie en betreffen voornamelijk bank-, accountants- en
bestuurskosten. Deze kosten waren ruim € 10.000 hoger dan in 2017 door deelname aan een
manifestatie en ontwikkeling van PR-materiaal.
De stichting Hart voor Haïti heeft geen personeel in dienst. Er zijn geen vergoedingen, leningen of
garanties verstrekt aan bestuursleden en toezichthouders. Bestuursleden ontvangen geen
onkostenvergoeding, anders dan compensatie voor hun reiskosten naar het werk op Haïti.
De kosten van eigen fondsenwerving bestaan voor het grootste deel uit de kosten van de
nieuwsbrieven.
Toelichting bestedingen

€ 882

€ 8.806 € 13.601

€ 94.069
€ 607.760
€0
€0
€ 28.569
€ 28.569
€0
€0
€ 12.748 € 12.748
€0
€ 7.131 € 28.569 € 12.748 € 743.146
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Verstrekte projectbijdragen
€ 63.649
Afdrachten aan verbonden organisaties € 607.760
Aankopen en verwervingen
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Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingkosten
Kantoor- en algemene kosten
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€ 607.760 € 63.649
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€ 85.000
€ 582.000
€0
€0
€ 35.000
€0
€0
€0
€0
€ 702.000

€ 176.131
€ 571.226
€0
€0
€ 20.638
€0
€0
€ 9.224
€0
€ 777.219

3. Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen rente-inkomsten en bankkosten.
4. Verhouding kosten en inkomen

De totale kosten voor beheer en administratie (incl. bankkosten) in 2018 bedragen € 15.414. Dat is
2,1% van de totale lasten ad € 743.145. In 2017 bedroeg dit percentage 1,2%.
De bestemmingsgiften worden zonder aftrek van kosten aan de betreffende bestemming besteed.
De kosten voor fondsenwerving bedragen € 28.569, tegenover een totaal aan baten van € 700.713.
Het fondsenwervingspercentage komt daarmee uit op 4,1%. In 2017 was dit percentage 2,8%. De
verklaring van dit verschil ligt vooral in de kosten voor deelname aan een manifestatie, de
ontwikkeling van PR-materiaal, en de lagere inkomsten.
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De verhoudingsgetallen zijn samengevat in de onderstaande tabel.
Overzicht verhoudingsgetallen
Besteed aan doelstelling in % van totale lasten
Kosten beheer en administratie in % van totale lasten
Wervingskosten in % van totale lasten
Totaal

2018 2017
94,4% 96,2%
1,7% 1,2%
3,9% 2,6%
100% 100%

Wervingskosten in % van totale baten

4,1%

2,8%

7. Bestemming van het saldo van baten en lasten
Bestemming van het saldo over 2018
Het saldo van baten en lasten bedroeg over 2018 € 45.021 negatief. Aan de bestemmingsfondsen is
per saldo € 16.145 toegevoegd. Het verschil bedraagt € 61.166. Dit saldo wordt door het bestuur
verwerkt in de reserve CpH.
Saldo van de baten en lasten
- 45.021
Toegevoegd aan bestemmingsfondsen 16.145 -/Te verwerken in reserve CpH
- 61.166
=======
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Stichting Hart voor Haïti
Postbus 23
2230 AA RIJNSBURG

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Hart voor Haïti
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Hart voor Haïti te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2018
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hart voor Haïti, te
‘s-Gravenhage per 31 december 2018 en van het resultaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december
2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 239.201;
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van
€ -45.021 (tekort); 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 Hart voor Haïti te ‘s-Gravenhage, 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
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484
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-2-

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. 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. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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 fouten
of fraude 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 29 juli 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlagen.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Hart voor Haïti te ‘s-Gravenhage
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 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 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;
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.

