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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

		
31-12-2021		
31-12-2020

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)			
Onroerend goed
2.608.822		
2.700.000
Inventaris
35.524		
59.913
2.644.346		2.759.913
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)
Obligaties
Aandelen
Liquide middelen
Leningen u/g

20.463.669		16.079.302
14.873.058		12.196.780
2.596.684		
2.490.024
37.933.411		30.766.106
1.782.231		
1.741.501
39.715.642 		
32.507.607

VLOTTENDE ACTIVA			
OVERLOPENDE ACTIVA (3)			
Debiteuren
504		85.980
Rente beleggingen
57.734		
63.391
Overige vorderingen
2.744.813		
8.152.681
2.803.051 		
8.302.052
LIQUIDE MIDDELEN (4)

7.670.754		2.173.620

52.833.793		
45.743.192
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31-12-2021		
31-12-2020
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN (5)
Reserves:
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve

Bestemmingsfondsen:
Fonds op Naam:
Ted Meines Fonds
Mike Hoekendijk Fonds
BNMO Fund 4 U
Fonds Stichting Pelita
WEP Projectenfonds
Witte Anjer

45		45
6.500.000		6.500.000
-		26.576.171		
20.488.455
33.076.216		26.988.500

1.611		
1.611
22.500		
22.500
57.299		
86.035
126.270		
126.270
1.200		
1.200
27.091		
24.500
235.971		
262.116
33.312.187		27.250.616

LANGLOPENDE SCHULDEN (6)				
Langlopende subsidieverplichtingen
7.000.000		
7.000.000
KORTLOPENDE SCHULDEN (7)				
Schulden op korte termijn
12.521.606		
11.492.576

52.833.793		
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45.743.192

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 (in euro's)		
Realisatie
2021
BATEN		
Baten van particulieren (8)
12.424
Baten van loterijorganisaties (9)
16.024.655
Overige baten
18.642

Begroting
2021

Realisatie
2020

12.500
15.375.000
18.000

48.347
15.489.428
150.878

Som van de baten

16.055.721

15.405.500

15.688.653

3.786.751
2.806.770
2.889.923

12.498.161
-

-

2.812.432
1.367.209–
10.928.667

12.498.161

3.463.659
3.472.331
1.832.608
990.000
9.758.598

1.500.000
379.693
1.879.693

1.500.000
438.600
1.938.600

2.500.000
836.682
3.336.682

640.021

780.339

688.450

LASTEN
Besteed aan doelstellingen (10)
Het vergroten van kennis van oorlog en conflict
Het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat
Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie
Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de
vreedzame samenleving
Erkenning en waardering (oorlogs)getroffenen en Veteranen
Herinneren, Herdenken en Vieren
Vrede, Democratie en Rechtsstaat
Noodloket*
Vrijval diverse doelstellingen **
Wervingskosten (11)
Kosten gezamenlijk acties BankGiro Loterij / VriendenLoterij
Marketing & Communicatie
Kosten beheer en administratie (12)
Bijzondere waarde vermindering

-

-

13.448.382

15.217.100

14.174.805

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten (13)

2.607.339
3.454.232

188.400
549.660

1.513.848
956.561

Saldo van baten en lasten

6.061.571

738.060

2.470.409

26.145–
6.087.716
6.061.571

738.060
738.060

2.500.000
1.000.000–
4.174–
974.583
2.470.409

68,07%
68,20%
81,26%
2,36%
4,76%

81,13%
81,29%
82,13%
2,85%
5,13%

62,20%
63,00%
68,84%
5,33%
4,86%

Som van de lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Percentage bestedingen aan doelstellingen t.o.v. totale baten
Percentage bestedingen aan doelstellingen t.o.v. baten loterijorganisaties
Percentage bestedingen aan doelstellingen t.o.v. totale lasten
Percentage wervingskosten t.o.v. totale baten
Percentage kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten

391.075

* Vfonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in 2020 elk voor € 1.000.000 extra steun verleend aan de herinneringscentra en de
oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH). Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten als gevolg van de
gedwongen publiekssluiting van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 wegens Corona.
** In 2020 en 2021 konden vanwege Corona diverse projecten van gesubsidieërden niet of beperkt doorgang vinden. Eerder toegezegde subsidies vervielen geheel
of werden naar beneden bijgesteld als gevolg van lagere kosten. In totaal bedroeg het bedrag aan vrijval in 2021 ruim 1,3 miljoen euro.
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met de
Richtlijn RJ 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen
van de Raad van de Jaarverslaggeving.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. Deze methode staat niet toe
dat er een onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter dekking
van de te verwachte onderhoudskosten. De onderhoudskosten
onroerend goed komen hierdoor in het betreffende jaar ten laste
van de huisvestingskosten. De afschrijvingen zijn gebaseerd op
de geschatte economische levensduur minus de restwaarde,
en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingspijs. Vanaf 1 maart 2018 is de afschrijving berekend
over de verkijgingsprijs onroerend goed, verbouwing en overige
investeringen Lucasbolwerk 10 Utrecht.
Financiële vaste activa
De beleggingen in obligaties en aandelen worden gewaardeerd
tegen de beurswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de
beurswaarde en de aanschafwaarde is verantwoord in de staat
van baten en lasten. Leningen u/g worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, indien nodig verminderd met een voorziening
voor oninbaarheid.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
indien nodig verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd ter waarborging van de continuïteit van de eigen bureau organisatie en bedraagt circa drie
maal de jaarlijkse kosten van de bureau organisatie, exclusief de
incidentele kosten ten behoeve van gezamenlijke lotenacties.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt aangehouden wanneer het
bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een
toekomstig, speciaal doel. De bestemmingsreserves zijn bedoeld
om voorgenomen bestemmingen van subsidies waarvoor door de
stichting nog geen afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan,
tot uitdrukking te brengen in de balans.
Bestemmingsfondsen
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen door
derden, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien
deze baten in een verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden
de nog niet bestede gelden verwerkt in het bestemmingsfonds.
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Langlopende subsidieverplichtingen
Langlopende subsidieverplichtingen worden gevormd tegen nominale waarde voor feitelijke meerjaren verplichtingen welke op
balansdatum aanwezig zijn. De verplichtingen zijn niet in rechte
afdwingbaar, doch heeft vfonds de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij de subsidieontvanger dat zij haar verantwoordelijkheden zal nakomen.
Baten van particulieren
Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden
ontvangen.
Baten van loterijorganisaties
Ontvangen bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zij
worden ontvangen, tenzij de bijdragen kunnen worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. De grondslag voor de hoogte van de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij zijn in overeenkomsten
vastgelegd. De bijdrage van de BankGiro Loterij/VriendenLoterij
is afhankelijk van het aantal verkochte loten.
Bestedingen aan doelstellingen
Toegekende subsidiebedragen worden als last in de staat van
baten en lasten opgenomen in het jaar waarin het besluit tot subsidietoekenning is genomen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)

		

ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
Boekwaarde per 1 januari 2021
Investeringen
Desinvestering
Bijzondere waardevermindering
Afschrijving
Boekwaarde 31 december 2021

Onroerend Goed

Inventaris

Totaal

2.700.000
2.700.000
91.178–
2.608.822

59.913
2.474
- 62.388
26.864–
35.524

2.759.913
2.474
2.762.388
118.042–
2.644.346

Op 1 december 2017 is het onroerend goed aan het Lucasbolwerk 10 Utrecht in volledig eigendom aangekocht. Per 1 maart 2018 is
het onroerend goed in gebruik genomen. De gebruiksduur van onroerend goed is 30 jaar met een restwaarde van € 725.000, het pand
is opgebouwd uit verschillende componenten waardoor het afschrijvingspercentage ligt tussen de 3 en 20%.
In augustus 2020 is het object Lucasbolwerk 10 te Utrecht getaxeerd, de marktwaarde van het object wordt gesteld op € 2.700.000.
Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt 20%.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)
De ontwikkeling van deze post in het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

		
31-12-2021
31-12-2020
Obligaties		
Waardering per 1 januari		
16.079.302
19.410.517
Aankoop		
10.640.662
1.604.291
		26.719.964
21.014.808
Aflossing / verkoop		
6.226.968–
5.096.513–
		20.492.996
15.918.295
Koersmutaties		
29.327–
161.007
Waardering per 31 december		
20.463.669
16.079.302

Aandelen			
Waardering per 1 januari		
12.196.780
13.086.963
Aankoop		
7.336.106
3.198.657
		19.532.885
16.285.620
Aflossing / verkoop		
6.185.651–
3.980.009–
		13.347.235
12.305.611
Koersmutaties		
1.525.823
108.831–
Waardering per 31 december		
14.873.058
12.196.780
Liquide middelen
Insinger		663.977
Optimix		
1.932.707
2.596.684
Totaal waarde per 31 december
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37.933.411

587.690
1.902.334
2.490.024
30.766.106

Leningen u/g
Door vfonds zijn de volgende leningen verstrekt aan:
			
Niet betaalde Werkelijke
		
Saldo
rente
aflossing
Saldo
		
1-1-2021
2020
2021 31-12-2021
Stichting NEW t.b.v. Hotel de Wereld		
		

1.741.501

40.730

-

1.782.231

Aflossing Langlopend
2022 31-12-2021
-

1.782.231

De lening ten behoeve van Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld (NEW) is op 13 december 2013 overeengekomen voor de
aankoop van Hotel de Wereld te Wageningen. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het rentepercentage bijgesteld naar 2%. Daarnaast
wordt de lengte van de lening verlengd (was 25 jaar). De einddatum is op dit moment nog onderdeel van overleg.
VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren

31-12-2021

31-12-2020

504 		

85.980

40.090		
17.644 		
57.734 		

56.647
6.744
63.391

-		
-		
-		
1.668.658		
947.690		
118.627		
2.591		
7.247 		
2.744.813 		

6.000.000
57.500
160.000
1.029.558
742.730
161.201
1.692
8.152.681

OVERLOPENDE ACTIVA (3)
Rente beleggingen
Obligaties InsingerGilissen
Obligaties Optimix
Overige vorderingen
Stichting de Basis t.b.v nieuwbouw
Rente lening u/g Stichting NEW t.b.v. Hotel de Wereld
Aflossing lening u/g Stichting LRE t.b.v. fondswerving USA
Bijdrage BankGiro Loterij / VriendenLoterij
Bijdrage Nationale Postcode Loterij
Bijdrage De Nederlandse Loterij
Bijdrage De Witte Anjer
Overlopende activa

De lening ten behoeve van nieuwbouw voor Stichting de Basis te Doorn is op 6 juni 2011 overeengekomen. Op 14 januari 2016 is een
nieuwe leningovereenkomst vastgesteld met een aangepaste aflossingsverplichting. De vordering van de lening is vanaf 6 juni 2011
achtergesteld op de vordering van Triodos Bank op Stichting de Basis. De lening is geheel vervroegd afgelost in januari 2021.
De lening ten behoeve van Stichting LRE fondswerving USA (overeenkomstig de verplichtingen jegens Faircom New York) is op 1 juli
2016 overeengekomen ter aanwending voor de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018. De rente is gelijk aan de 2-jaars IRS
rente, te verhogen met 0,5% waarbij deze minstens 2,5% per jaar bedraagt. De aflossing vindt plaats in 10 gelijke jaarlijks opeenvolgende termijnen, telkens te voldoen uiterlijk op 31 december, ingaande 31 december 2019. In september 2019 zijn afspraken vastgelegd over de jaarlijkse aflossing. Deze lening is begin 2021 volledig afgelost.
LIQUIDE MIDDELEN (4)
Triodos bank betaalrekening
Triodos bank donaties
Triodos bank rendementsrekening
ASN Zakelijke rekening

9

4.667.191		
134.600		
7.036		
2.861.927 		
7.670.754 		

1.549.576
125.855
7.060
491.129
2.173.620

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 - VERVOLG
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN (5)
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Het verloop van deze reserve is als volgt:
Saldo 1 januari
Mutatie resultaatbestemming
Saldo per 31 december

31-12-2021

31-12-2020

6.500.000
6.500.000

4.000.000
2.500.000
6.500.000

-

-

1.000.000
1.000.000–
-

20.488.455
6.087.716
26.576.171

19.513.872
974.583
20.488.455

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Namenmonument (Nederlands Auschwitz Comite)
Saldo 1 januari
Mutatie: toekenning subsidie Namenmonument
Saldo per 31 december
Overige reserve
Het verloop van deze reserve is als volgt:
Saldo 1 januari
Dotatie/onttrekking jaarresultaat
Saldo 31 december
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Bestemmingsfondsen
Onder deze post zijn de navolgende Fondsen op Naam (FON) opgenomen:

Ted Meines Fonds
Mike Hoekendijk Fonds
BNMO Fund4U
Stichting Pelita
WEP Projectenfonds
Witte Anjer

Saldo
1-1-2021

Toevoeging
-

Onttrekking
-

Saldo
31-12-2021

1.611
22.500
86.035
126.270
1.200
24.500
262.116

2.591
2.591

28.736
- 28.736

1.611
22.500
57.299
126.270
1.200
27.091
235.971

De Fondsen op Naam zijn door vfonds beheerde fondsen met beperkte bestedingsmogelijkheden, welke in overleg met vfonds door
derden zijn bepaald.
Het Ted Meines Fonds is opgericht voor de realisatie, onderhoud en beheer van de Veteranenbegraafplaats bij het Ereveld Loenen.
Bij de toekenning in ronde 2019-1 is in totaal € 2,5 miljoen toegekend aan Oorlogsgravenstichting (€ 1,7 miljoen) en Stichting Nationale
Veteranen Begraafplaats Loenen (€ 0,8 miljoen). Dit totaal is in 2019 onttrokken aan het Ted Meines Fonds. Van het bedrag van € 0,8
miljoen dat toegekend is aan de Stichting Nationale Begraafplaats Loenen heeft maximaal en in totaliteit € 340.000 betrekking op een
jaarlijks uit te keren bijdrage van vfonds in het exploitatietekort; deze toekenning is gedaan voor een periode van 10 jaar.
Het Mike Hoekendijk Fonds is bestemd voor het waarderen van juridisch en inspirerend vakmanschap van politieambtenaren.
Over 2021 is geen donatie ontvangen.
Het Fonds op Naam Fund4U is in 2017 officieel opgericht door BNMO en is bedoeld voor activiteiten/ maatschappelijke ondersteuning
ten behoeve van (oud)-geüniformeerde werknemers. Het versterken van de eigen kracht staat hierbij centraal. In 2021 heeft een
correctieboeking plaatsgevonden.
Het FON Stichting Pelita is eind november 2017 opgericht en is bestemd voor hulp- en dienstverlening aan de Indische en Molukse
doelgroep, alsook de herken- en vindbaarheid van Stichting Pelita binnen de Nederlandse samenleving.
Het FON WEP Projectenfonds is in november 2017 opgericht voor het incasseren van donaties van politiemensen ten behoeve van
een empower project voor andere politiecollega's.
Het FON Witte Anjer is in september 2019 formeel door de Raad van Bestuur vfonds en het bestuur van de Nederlandse Veteranendag
bekrachtigd ten behoeve van het genereren van publieke waardering voor veteranen, en het daartoe stimuleren van het dragen van de
witte anjer als symbool daarvan, door zoveel mogelijk Nederlanders. In 2021 is hiervoor een bijdrage ontvangen van € 2.591.
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LANGLOPENDE SCHULDEN (6)
LANGLOPENDE SUBSIDIEVERPLICHTINGEN
Met enkele partners zijn meerjarige grootschalige intentieovereenkomsten overeengekomen die een periode bestrijken van maximaal 3
jaar. Het eerste jaar is opgenomen bij de kort lopende subsidieverplichtingen. De opgenomen langlopende subsidieverplichtingen betref
fen maximaal 2 jaar. Veronderstelling is dat aflopende intentieovereenkomsten in principe voor een vergelijkbaar bedrag worden verlengd.

Langlopende subsidieverplichtingen bedragen ultimo

31-12-2021

31-12-2020

7.000.000

7.000.000

3.071.254
1.429.468
600.000
510.000
507.500
500.000
340.000
319.000
312.500
269.750
250.000
250.000
212.731
187.500
175.000
169.306
158.000
129.641
125.000
113.472
100.000
97.844
87.500
87.500
60.000
50.000
43.750
39.300
37.500
31.250
28.813
28.750
25.000
25.000
11.000
10.000
-

2.668.453
1.057.264
600.000
400.000
500.000
340.000
391.750
45.000
129.059
50.000
250.125
250.000
404.247
143.563
300.000
155.329
37.500
187.500
39.300
28.813
70.000
100.000
25.000
97.000
490.000
28.783
30.000
18.750
3.750
38.750
81.917
30.229
94.000
21.250
20.464

SCHULDEN (7)
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Toegekende subsidieverplichtingen die nog niet zijn uitgekeerd per ultimo:
BNMO-vereniging
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Bezoekerscentrum Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom
Stichting WPFG
Verzetsmuseum Amsterdam
Stichting Power of Freedom
Stichting Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen
Wageningen45/ NCHC
Stichting Nederlandse Veteranendag
Oorlogsgravenstichting
#Vteam
International Film Festival Rotterdam
De Balie
NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies
Stichting Liberation Route Europe
BNNVARA
Stichting Rijksmuseum Fonds
Vereniging Veteranen Platform
Nederlands Auschwitz Comité
Omroep Gelderland
Stichting Nationaal Theater
Stichting Sobibor
Nationaal Militair Museum
Roosevelt Foundation
Stichting Vrienden van Ysselsteyn
Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon
Stichting Veteranen Search Team
Stichting De Verhalen van Groningen
Nederlands Openluchtmuseum
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
Gemeente Doetinchem
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Anne Frank Stichting
Stichting de Verhalen
Stichting Vrijheidstheater Achterhoek
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Stg Crossroads Brabant '40-'45
Stichting Indisch herinneringscentrum
Humanity House
Stichting Pier 21
Stichting General Maczek Memorial
Stichting Pandeon
Stichting Musea '40-'45
Stichting Terug naar Westerbork
Coda
Stichting Gedeelde Verhalen
Biblionet Drenthe
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Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
Stichting Vrienden van het Drents Archief
Forum Groningen
Stichting Nationale Kinderherdenking
Nationale Herdenking 15 augustus 1945
Stichting Requiem van Theresienstadt
Stichting Theater Na de Dam
Stichting de Oude Kerk Amsterdam
Stichting The East West (Foundation)
Stichting NTR
Stichting teatermakers SULT
Stichting Folkingestraat Synagoge
Stichting Herdenking Franse Parachutisten 1945
Stichting Amersfoort in C/Stuurgroep 75 jaar
Stichting Vrijheidscolleges
Wilminktheater en muziekcentrum
Stichting Werkplaats Walhalla
Stichting 4 en 5 mei Gouda
Gemeente Berg en Dal
Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
De Tijd
Gemeente Nijmegen
Stichting 21st Century Skills
Stichting Bridge to Liberation
Stichting de Cultuur Kameleon
Stichting ROSE
Stichting voor Kunst & Cultuur Vlissingen
Overige toegekende subsidiebedragen (< € 100.000)
Bijdrage NPL Vier Vrijheden, uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland
Crediteuren
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenfonds
Stichting PAWW
Reservering eindejaarsuitkering en loopbaanbudget
Beheerloon
Accountant
Overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

1.926.564
12.319.891

30.000
18.750
18.750
65.000
14.369
12.500
50.000
11.875
11.664
23.989
19.500
8.750
8.750
8.750
95.250
31.250
7.500
29.040
9.000
6.875
51.500
52.125
50.000
100.000
85.000
75.000
66.550
1.204.735
11.294.266

76.427
2.141
47.905
762
720
7.629
36.000
10.000
20.133
12.521.606

60.000
20.827
48.004
166
2.006
14.660
31.570
10.000
11.077
11.492.576

Het saldo van de kortlopende subsidieverplichtingen is afhankelijk van de voortgang en de ontvangen projectverantwoordingen.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1. De door Beneficiënten te restitueren subsidiebedragen. De omvang van deze posten is pas bekend nadat de verantwoording door
de betreffende instelling is ingediend en deze posten worden in het jaar van ontvangst of besluit tot vrijval in het resultaat van vfonds
opgenomen.
2. Voor de eerste generatie BNMO-leden bestaat er vanuit het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg een zorgplicht
welke blijkt uit de statuten.
3. Aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een toezegging onder voorwaarden gedaan van € 1,0 miljoen. De toezegging onder
voorwaarden aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork is omgezet in een toekenning van € 75.000 in ronde 2021-5. De overige
gelden gaan naar verwachting leiden tot toekenningen over de jaren 2022-2023 ten behoeve van de vernieuwbouw.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 (in euro's)			
BATEN

BATEN VAN PARTICULIEREN (8)
Donaties en giften
BNMO Fund4U
Mike Hoekendijk Fonds
WEP Projectenfonds
Witte Anjerfonds

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

9.833
2.591
12.424

12.500
- 12.500

26.022
4.813
15.000
2.512
48.347

10.000.000
5.642.250
382.405
16.024.655

10.000.000
5.000.000
375.000
15.375.000

10.000.000
750.000
4.368.659
370.769
15.489.428

12.704
5.938
- 18.642

18.000
- 18.000

76.800
2.422
71.656
150.878

De baten Fondsen op Naam komen ten gunste van de bestemmingsfondsen.
BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES (9)
Nationale Postcode Loterij
Nationale Postcode Loterij -extra bijdrageBankGiro Loterij / VriendenLoterij lotenactie
De Nederlandse Loterij
OVERIGE BATEN (10)
Huur Vredesbolwerk
Opbrengst verhuur flexibele ruimten
Doorbelaste kosten
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LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN VOOR LASTENVERDELING
		
2021
Realisatie
Begroting
2020
		
Aantal
2021
2021
Aantal

Realisatie
2020

Het vergroten van kennis van oorlog en conflict (1)
€ 50.000 en hoger		
47
2.869.577		
Tussen € 25.000 en € 50.000		
36
436.980		
-Beneden € 25.000		
61
271.589 		
		
144
3.578.146		
-Het vergroten van waardering voor de
democratische rechtsstaat (2)
€ 50.000 en hoger		
35
2.149.117		
Tussen € 25.000 en € 50.000		
27
298.217		
Beneden € 25.000		
42
150.831 		
--		
104
2.598.165		
Het vergroten van de waardering voor
veteranen en de waardering voor politie (3)
€ 50.000 en hoger		
26
2.111.682		
Tussen € 25.000 en € 50.000		
22
293.940		
Beneden € 25.000		
76
275.696 		
--		
124
2.681.318		
Het vergroten van vaardigheden om actief bij
te dragen aan de vreedzame samenleving (4)
€ 50.000 en hoger		
37
2.128.617		
Tussen € 25.000 en € 50.000		
29
316.633		
-Beneden € 25.000		
43
158.577 		
-		
109
2.603.827		
Erkenning en waardering (incl reünies)
€ 50.000 en hoger		
-		
5
3.114.000
Tussen € 25.000 en € 50.000		
-		
3
113.750
Beneden € 25.000		
- 		
47
195.967
--		
-		
55
3.423.717
Herinneren, herdenken en vieren
€ 50.000 en hoger		
-		
18
2.434.022
Tussen € 25.000 en € 50.000		
-		
10
382.500
Beneden € 25.000		
-		
52
535.157
-		
-		
80
3.351.679
-Vrede, democratie en rechtsstaat
€ 50.000 en hoger		
-		
11
1.313.097
Tussen € 25.000 en € 50.000		
-		
5
235.000
Beneden € 25.000		
- 		
10
163.859
--		
-		
26
1.711.956
Noodloket		
-		
990.000
Vrijval
Diverse doelstellingen		
		

-205

1.367.209–		

10.094.247

11.500.000

--

161

807.103–

8.670.249

De tabel toont hoeveel projecten scoren per doelstelling. De subsidie per project is verdeeld over de doelstellingen. In 2020 werd er
gewerkt met drie doelstellingen. Projecten werden toebedeeld aan één doelstelling. Vanaf 2021 werkt vfonds met een nieuw beleidsplan.
Projecten worden beoordeeld op basis van vier aangescherpte doelstellingen. Projecten dienen te voldoen aan drie van de vier doelstellingen en in elk geval aan doelstelling (1) en (4). Het totaal aantal projecten was 205.
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TOELICHTING BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN (10) (in euro's)
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Besteed aan doelstellingen (10)
Het v ergroten van
kennis van oorlog
en conflict

Het v ergroten van
waardering voor de
democratische
rechtsstaat

Het v ergroten van
de w
 aardering voor
veteranenen en
politie

Het v ergroten van
vaardigheden om
actief bij te d
 ragen
aan de v reedzame
samenleving

Diverse
doelstellingen

Wervingskosten
(11)

Totaal
2021

Kosten beheer
en
adminis tratie
(12)

Begroot
2021

Totaal
2020

Lasten
Verstrekte subsidies
Vrijval / afboeking

Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingskosten
Inkoop Vredesbolwerk

Totaal

3.578.146
3.578.146

2.598.165
2.598.165

2.681.318
2.681.318

2.603.827
2.603.827

1.367.209–
1.367.209–

-

-

11.461.456
1.367.209–
10.094.247

11.500.000
11.500.000
-

9.477.352
807.103–
8.670.249

41.273
98.573
14.106
40.947
13.575
132
208.605

41.273
98.573
14.106
40.947
13.575
132
208.605

41.273
98.573
14.106
40.947
13.575
132
208.605

41.273
98.573
14.106
40.947
13.575
132
208.605

-

1.540.866
222.860
31.891
53.174
30.691
210
1.879.693

128.405
240.004
34.344
202.848
33.052
1.368
640.021

1.834.364
857.156
122.659
419.810
118.042
2.105
3.354.135

1.980.000
893.300
227.000
469.300
145.000
2.500
3.717.100

3.508.904
743.216
207.311
507.964
143.413
2.673
5.113.481

3.786.751

2.806.770

2.889.923

2.812.432

1.367.209–

1.879.693

640.021

13.448.381

15.217.100

13.783.730

Toelichting lastenverdeling					
De verstrekte subsidies zijn weergegeven en vermeerderd met de toegerekende gerealiseerde directe personeelsen materiële kosten. De niet direct aan de doelstellingen of werving toe te rekenen kosten worden toegevoegd aan
'Kosten Beheer en Administratie'. Deze kosten zijn gerealiseerd voor de (interne) beheersing en administratievoering
en kunnen niet worden toegerekend aan de doelstellingen of aan de wervingskosten.
De wervingskosten zijn alle kosten van activiteiten die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties,
overheden en andere organisaties te bewegen geld te geven voor een of meer van de doelstellingen. De personeelskosten zijn op basis van FTE inzet toegerekend. Gedurende het boekjaar bedroeg het aantal werknemers 10,52 FTE.
De huisvestingskosten betreffen de kosten m.b.t. het pand Lucasbolwerk 10 Utrecht.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 - VERVOLG (in euro's)
PERSONEEL (VOOR LASTENVERDELING)
Bruto loon
Sociale lasten
Pensioenpremies
Reis- en verblijfkosten
Opleidingskosten
Overige personeelskosten
Doorbelasting loonkosten Vredesbolwerk

		

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

699.761
105.609
69.964
17.604
14.287
26.931
77.000–
857.156

710.000
110.000
80.300
25.000
30.000
15.000
77.000–
893.300

655.275
100.049
56.954
20.975
17.866
17.097
125.000–
743.216

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt in 2021 10,52 FTE (2020: 10 FTE).			
WERVINGSKOSTEN (VOOR LASTENVERDELING)
Kosten eigen fondsenwerving
Campagnekosten
Advertenties
Vmagazine, Vrijheidspin, Bosatlas, evenementen
Overige kosten communicatie
Kosten gezamenlijke acties BankGiro Loterij / VriendenLoterij

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE (VOOR LASTENVERDELING)
Huisvestingskosten
Kosten vervoermiddelen
Afschrijvingskosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Overige kosten
Inkoop Vredesbolwerk
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (13)
Rentebaten obligaties
Dividend aandelen
Rentebaten leningen u/g
Rentebaten spaardeposito
Rente- en bankkosten
Valutaresultaten
Gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat
Kosten van beleggingen

45.626
20.318
339
63.753
204.327
1.500.000
1.834.364

80.000
25.000
1.500
68.000
305.500
1.500.000
1.980.000

16.165
26.648
694.783
271.308
2.500.000
3.508.904

122.659
2.833
118.042
111.934
44.158
260.884
2.105
662.616

227.000
6.700
145.000
130.500
51.000
281.100
2.500
843.800

207.311
4.879
143.413
86.227
60.554
356.304
2.673
861.361

194.053
131.616
77.730
39.754–
18.015
3.238.263
165.693–
3.454.232

69.660
660.000
180.000–
549.660

248.684
210.696
225.315
6.636–
1.510–
399.985
119.973–
956.561

Onderstaand worden de afwijkingen van meer dan 10% van de begroting op de hoofdposten toegelicht. De personele en wervingskosten zijn nagenoeg conform begroting. De kosten voor beheer en administratie zijn 21% lager dan begroot. In de begroting was een
bedrag van € 72.000 voor de huur van het pand opgenomen. Dit betrof fictieve huur die niet in de realisatie is opgenomen. Andere
grote post betreft de afschijvingen. In de begroting was nog geen rekening gehouden met een waardevermindering op het pand.
De lagere overige kosten hebben met name betrekking op de advieskosten. De lagere a
 lgemene kosten betreffen minder uitgaven
m.b.t. automatisering dan begroot. Verder was het saldo van financiële baten en lasten fors hoger dan voorzien met name als gevolg
van een uitstekend koersresultaat.
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LASTEN
1. Bezoldiging directie
Directeur		
L.G. Mattaar
Dienstverband		onbepaald
Uren		36
Gemiddeld parttime percentage		
100%
Periode		
1-01 / 31-12
Bezoldiging
Jaarinkomen
Brutoloon		108.751
Vakantiegeld		
8.176
Totaal jaarinkomen		
116.927
Norm BSD		
127.511
Jaarinkomen		116.927
SV lasten (werkgeversdeel)		
10.540
Onkostenvergoeding		4.126
Pensioenlasten (werkgeversdeel)		
12.344
Totaal bezoldiging 2021		
143.937
Norm WNT		
209.000
Totaal bezoldiging 2020		133.588
De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid en de bepaling van de beloning volgt vfonds de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen voor besturen en
raden van toezicht en de WNT. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen van de
directeur. De zwaartecriteria worden bepaald aan de hand van een score voor directiefuncties, de zogenaamde BSD-punten. Vfonds
heeft over 2021 een score van 415 BSD punten. Het hierbij behorende maximum voor beloning van de directie is € 127.511 (brutoloon
inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Vanuit de WNT wordt het algemene bezoldigingsmaximum gehanteerd van € 209.000.
Het jaarinkomen van de directeur met een bedrag van € 116.927 blijft binnen de BSD-norm. Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage
pensioen en de overige beloningen voor de directeur blijft met een bedrag van € 143.937 binnen het maximum vanuit de WNT).

2021
2020
2. Vergoeding Raad van Bestuur		
De heer M.J.M. Borsboom, voorzitter Raad van Bestuur
16.000
De heer M.J.M. Borsboom, voorzitter Raad van Bestuur vanaf 12 mei 2020
12.907
De heer R.S. Croll, voorzitter Raad van Bestuur tot 12 mei 2020
12.000
De heer J.C.G.M. Bakker, bestuurslid Raad van Bestuur
8.000
De heer J.C.G.M. Bakker, bestuurslid Raad van Bestuur vanaf 1 juli 2020		
4.000
De heer M.J.M. Borsboom, bestuurslid Raad van Bestuur tot 12 mei 2020
5.647
De heer R.S. Croll, bestuurslid Raad van Bestuur vanaf 12 mei 2020 tot 1 juli 2020
-

3. Vergoeding Raad van Toezicht		
De heer A.G.J.M. Rombouts, voorzitter Raad van Toezicht vanaf maart 2021
900
De heer A.G.J.M. Rombouts, toehoorder Raad van Toezicht tot maart 2021
225
450
De heer M.J. Cohen, voorzitter Raad van Toezicht tot maart 2021
300
1.500
De heer B.H. Hoitink, lid Raad van Toezicht
675
1.125
Mevrouw M. Scharloo, vice voorzitter Raad van Toezicht
900
900
Mevrouw A.J. Vlam, lid Raad van Toezicht
900
1.125
Mevrouw A. van Vark, secretaris Raad van Toezicht
900
1.125
De heer H.P. van Essen, lid Raad van Toezicht
900
900
De heer W.J. Berg, lid Raad van Toezicht tot november 2021
900
1.125
De heer J. Middendorp, lid Raad van Toezicht vanaf november 2021
De vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2021 per deelgenomen vergadering € 300 (voorzitter) en
€ 225 (bestuurslid). Op deze vergoeding is de fiscale regeling vrijwilligersvergoeding van toepassing (max € 1.800 per jaar).
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BEGROTING 2022 EN 2021 IN VERGELIJKING MET DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER 2021 EN 2020 (in euro's)
Begroting
Begroting
Realisatie
Realisatie
2022
2021
2021
2020
BATEN				
Baten van particulieren
25.000
12.500
12.424
48.347
Baten van loterijorganisaties
14.375.000
15.375.000
16.024.655
15.489.428
Overige baten
35.000
18.000
18.642
150.878
Som van de baten

14.435.000

15.405.500

16.055.721

15.688.653

LASTEN					
		
Besteed aan doelstellingen (voor lastenverdeling)					
		
Subsidies
10.600.000
11.500.000
10.094.247
8.670.249
Personeelskosten
1.054.504
893.300
857.156
743.216
11.654.504
12.393.300
10.951.402
9.413.465
Wervingskosten				
Kosten eigen fondsenwerving
100.000
80.000
45.626
16.165
Vmagazine, Vrijheidspin, Bosatlas, evenementen
60.000
68.000
63.753
694.783
Communicatiekosten
340.000
332.000
224.985
297.956
Kosten gezamenlijke acties BankGiro Loterij/
VriendenLoterij
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
2.000.000
1.980.000
1.834.364
3.508.904
Beheer en administratie				
Huisvestingskosten
91.000
227.000
122.659
207.311
Kosten vervoermiddelen
7.750
6.700
2.833
4.879
Afschrijvingskosten
145.000
145.000
118.042
143.413
Algemene kosten
119.500
130.500
111.934
86.227
Bestuurskosten
51.000
51.000
44.158
60.554
Salarisadministratie
211.100
281.100
260.884
356.304
Inkoop Vredesbolwerk
5.000
2.500
2.105
2.673
630.350
843.800
662.616
861.361
Bijzondere waarde vermindering

-

-

-

14.284.854

15.217.100

13.448.382

14.174.805

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

150.146
406.000

188.400
549.660

2.607.339
3.454.232

1.513.848
956.561

Saldo van baten en lasten

556.146

738.060

6.061.571

2.470.409

Som van de lasten

391.075

Op basis van voortschrijdend inzicht is de begroting 2021 in september 2021 herzien. Belangrijkste onderdelen van deze h
 erziening
waren bijstellingen in diverse kosten als gevolg van Covid-19 en aanpassingen van personele uitgaven ivm het i nhuren van interim
capaciteit. De omvang van de begroting bleef nagenoeg gelijk. Met ingang van 2022 worden in de begroting geen doorrekeningen van
kosten naar het Vredesbolwerk opgenomen.
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OVERIGE GEGEVENS
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De oorlog die begin 2022 in Oekraïne uitbrak heeft in 2022 ook impact op het werk van vfonds. Het is de
missie van vfonds om, vanuit de verhalen over oorlog en conflict, bij te dragen aan een sterke democratische
rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over recentere
oorlogen en conflicten in bijv. Afghanistan, Bosnië en nu in Oekraïne. In dat kader heeft vfonds een oproep
gedaan voor het indienen van aanvragen voor projecten die de actualiteit in al haar aspecten belichten: met
ruimte voor verschillende perspectieven en reflectie rond de vraag wat de oorlog betekent voor de inwoners
van Europa en voor die in Nederland. Daarnaast heeft de oorlog – zoals bekend – zijn impact op de financiële
markten en is de inflatie hoog. Ook dit zal in 2022 merkbaar zijn voor vfonds.
Ook de coronacrisis zal in 2022 nog haar impact hebben op de wijze waarop projecten vormgegeven kunnen
worden. In 2021 had vfonds te maken met veel restituties van projecten, de verwachting is dat dit in 2022 minder
zal zijn, omdat men inmiddels gewend is coronaproof versies te maken van veel projecten en evenementen.
Begrotingsaanpassingen
De coronacrisis heeft in beperkte mate invloed op de kosten van de bureauorganisatie. Met name
huisvestingskosten waren lager dan begroot i.v.m. een lager gebruik van het pand in Utrechts als gevolg van
Covid-19. Naar verwachting gaan deze kosten in 2022 weer naar een regulier niveau. Ook vonden er nauwelijks
verhuuractiviteiten plaats. Momenteel bekijkt vfonds de mogelijkheden voor het vergroten van vaste verhuur
van het pand en het inperken van de tijdelijke verhuur. Een en ander zal mogelijk leiden tot investeringen
in 2022. Tot op heden heeft de crisis voor vfonds geen negatieve impact gehad op de inkomsten vanuit
loterijorganisaties.
Eigen vermogen
Vfonds heeft voldoende eigen vermogen om eventuele lagere inkomsten in 2022 op te vangen, in die zin dat we
over voldoende middelen beschikken om te voorkomen dat de continuïteit van het fonds in het gedrang komt.
Statuten en reglementen
Begin 2022 worden de statuten en alle binnen vfonds geldende reglementen in overeenstemming gebracht met
de laatste van toepassing zijnde codes.
Tenslotte
Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar onze beste inschatting en alle feiten
en omstandigheden in ogenschouw nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid ten aanzien van
de continuïteit van onze organisatie en derhalve ook niet van een onontkoombare discontinuïteit. Wij zijn
daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming.
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Verantwoordingsverklaring Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft in de vergadering van 20 mei 2022 het jaarverslag (inclusief de
jaarrekening) 2021 van de stichting besproken en vastgesteld. Hiermee legt de Raad van
Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het boekjaar 2021.
2021 was het jaar waarin vfonds een nieuwe beleidsperiode is ingegaan. Met het beleidsplan 2021-2025 en bijbehorend subsidiekader willen we meer nadruk leggen op de actualiteit en de relevantie van de ondersteunde projecten voor de democratische rechtsstaat en
vreedzame samenleving van vandaag de dag. Hoewel ook het afgelopen jaar heel anders
liep dan de bedoeling was, hebben we onze nieuwe missie zo goed als dat kon vormgegeven. Daarnaast hebben onze partners en beneficiënten ook dit jaar veel veerkracht en creativiteit getoond om, ondanks de COVID-restricties, waardevolle projecten te realiseren.
Gedurende 2021 heeft vfonds in vijf subsidierondes in totaal bijna 11,5 miljoen euro aan
subsidies toegekend voor projecten en initiatieven. Doordat een aantal projecten vanwege
COVID-19 uiteindelijk geen doorgang kon vinden was het uiteindelijke subsidiebedrag bijna
11 miljoen euro. De subsidies zijn wederom mogelijk gemaakt door de drie loterijen: Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Wij zijn hen hier zeer
dankbaar voor.
Utrecht, 17 juni 2022
De heer vice-admiraal b.d. M.J.M. Borsboom, voorzitter
Mevrouw drs. L.G. Mattaar, secretaris
De heer mr. J.C.G.M. Bakker, bestuurslid
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Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 17 juni 2022 het jaarverslag (inclusief
de jaarrekening) 2020 van de stichting op advies van haar Auditcommissie goedgekeurd.
Met het jaarverslag heeft de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd aan de Raad van
Toezicht over het gevoerde beleid in het boekjaar 2021.
In aanvulling op het gevoerde beleid en verantwoording wil de Raad van Toezicht in deze
verantwoordingsverklaring een aantal ontwikkelingen benoemen die de context van
vfonds beïnvloeden.
De ontwikkelingen op het gebied van de loterijwetgeving, de toekomst van het loterijstelsel met afdracht voor goede doelen en het maatschappelijk draagvlak voor goede doelen
blijven erg relevant. De Raad van Toezicht steunt het bestuur in haar streven naar het
genereren van aanvullende opbrengsten zoals de VriendenLoterij lotenacties en fondsen
op naam. Die opbrengsten zijn essentieel voor het maatschappelijke vertrouwen in goede
doelen en vfonds in het bijzonder.
Het is de missie van vfonds om, vanuit de verhalen over oorlog en conflict, bij te dragen aan
een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Verhalen over de
Tweede Wereldoorlog, maar ook over recentere oorlogen en conflicten in bijv. Afghanistan,
Bosnië en nu in Oekraïne. Het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 geeft een
duidelijke richting om na te denken over de uitdagingen waar we als samenleving nu en in
de komende decennia mee worden geconfronteerd. De Raad van Toezicht kijkt uit, zich hier
de komende periode, samen met partners en beneficiënten, voor in te zetten.
Utrecht, 17 juni 2022
De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, voorzitter
Mevrouw drs. M. Scharloo, vice voorzitter
Mevrouw mr. drs. A. van Vark, secretaris
De heer mr. H.P. van Essen, lid
De heer luitenant-generaal bd B.H. Hoitink, lid
De heer MA MSC J. Middendorp, lid
Mevrouw dr. A.J. Vlam, lid
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Nationaal
Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg te Utrecht 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 Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg per 31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten over
2021 in overeenstemming met RJ 650 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 Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
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.

Op alle opdrachten verricht door Share Impact Audit & Assurance B.V. zijn algemene voorwaarden van toepassing
welke bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Share Impact Audit & Assurance B.V. is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 83131442. Gevestigd: Wolga 5, 2491
BK Den Haag.

23

lid van

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 jaarverslag
- de overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
• alle informatie bevat die op grond van RJ 650 Fondsenwervende organisaties is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de raad van bestuur voor de
jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de RJ 650 Fondsenwervende organisaties. In dit
kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de
raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de stichting in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in
de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
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 geza24

menlijk, 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 stichting;
-	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
-	het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat de 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 de raad van toezicht en de raad van 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.
Den Haag, 17 juni 2022
Share Impact Audit & Assurance B.V.
Was getekend E.H.A. Arxhoek RA
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Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij,
de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij kan vfonds jaarlijks
meer dan 200 projecten mede mogelijk maken.
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