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1.

Balans per 31 december 2018
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

AC T I V A
Vaste activa

5.1.

Materi6le vaste activa
Onroerend goed uit legaten

Financi6le vaste activa
Effecten

Vlottende activa

1

1

5.293.743

4.831.406

301.823

55.111

325.223

1.153.118

5.920.790

6.039.636

5.2.

Vorderingen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

Liquide middelen

5,3.

Totaal
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31 december 2018

31 december 2017

PASSIVA
Eigen vermogen

5.4.

Besteedbaar vermogen
Overig besteedbaar vermogen

4.648.395

4.793.332

292.054
281.079

285.248
281.079

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsres. Wetenschappelijk onderzoek
Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema

5,221.528

5,359.659

699.262

679.977

5.920.790

6.039.636

Kortlopende schulden
Schulden
Op korte termijn

5.5.

Totaal
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2.

Staat van baten en fasten over 2018

2018
€

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen

38.958
40.000

40.538
301 851

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

342.389

78.958

1.558

5.682

340.830

73.276

1.618

1.819

342.448

75.095

6.3.

Overige baten
Pacht

Beschikbaar uit fondsenwertnng
Baten uit vermogensbeheer
Opbrengst effecten
Koersresultaten effecten
Rentebaten

Kosten vemogensbeheer
6.4.

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

Besteding aan de doelstelling
Eigen activiteiten en verstrekte subsidies
Uitvoeringskosten eigen organisatie

€

6.2

Na late nsc ha ppe n

Resultaat beleggingen

2017
€

€

101.630
-173,811
555

80.666
202.193
4 834

-71,625

287.693

-31.140

-36.612
-102,765

251.081

239.683

326.176

339.971
37.843

626.349
33,140

377.814

659.489

-138.131

-333.313

6.5.

Resultaat

De resultaten worden toegevoegd of onttrokken aan het 'overig besteedbaar vermogen of aan de
vastgestelde bestemmingsreserves of - fondsen. Hieronder de resultaatbestemming, zoals verwerkt
in de balans per 31 december 2018

Resultaatbesternina
Bestemmingsreserve Wetenschappelijk onderzoek
Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema

...

6.806

250.0003 694.....

Totaal aan vastgelegd vermogen
Overig besteedbaar vermogen

6.806
144.937-

Resultaat, volgens staat van baten en lasten

138.131-
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3.

Kasstroomoverzicht

2018

2017
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten:
138.131-

Resultaat

Veranderinqen in het werkkapitaal:
Mutaties vorderingen
Mutaties kortlopende schulden

37.711475.275

246,71219.284

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investerinqsactiviteiten
Desinvesteringen materiele vaste activa
Beleggingen in financiele vaste activa

333.313-

227.428-

437.564

365.559-

104.251

99.252

462,337462.337-

99.252

Sa Ido kasstroom uit investeringsactiviteiten

462.337-

99.252

Netto kasstroom

827.895-

203.503

Liquide middelen

1.153.118
325,223

Sa Ido 1 januari
Saldo 31 december

949.615
1.153.118

827.895-

Mutatie liquide middelen

203.503
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4.
4.1.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen

De vereniging Beatrixoord is bij bestuursbesluit dd. 8 jum 2002 en vervolgens bij notariele akte dd.
21 november 2002 omgezet in: "Stichting Beatrixoord Noord-Nederland". Stichtlng Beatrlxoord
Noord-Nederland staat ingeschreven bij de Kanner van Koophandel onder nummer 40001507.
Het financieel verslag, omvattende de balans per ultimo het boekjaar, de staat van baten en lasten
over het boekjaar, alsmede de toehchtmgen daarop, betreft, conform artikel 10, lid 2 van de
statuten, de financiele verantwoording door het bestuur van het in het boekjaar gevoerd beleid.
Oordelen en schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattmgen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen,
lndien het voor het geven van het in art, 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakehjk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichtmg op de betreffende jaarrekeningposten
Algemene toelichting

De jaarrekening is opgesteld in overstemming met de Richtldn voor de jaarverslaggevmg 640
lOrganisaties-zonder-winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in Euro's. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Activa en passiva worden

gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs.
4.2

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materible vaste activa

De materidle vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrdvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen De
afschruvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrugingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
Financi6le vaste activa

De onder de fmancidle vaste acqva opgenomen beursgenoteerde aandelen en obligaties worden
gewaardeerd tegen de reele waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten

en lasten worden verwerkt.
Liquide micldelen

De hquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardermg rekening gehouden.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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4.3 Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor verrnelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen c.q. zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De
uitgaven aan doelstelling worden opgenomen zodra het bestuur zijn akkoord hiervoor gegeven
heeft.
4A

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende
schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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5.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

AC T I V A
5.1.

Vaste activa

Materiele vaste activa

Onroerende goed uit legaten
De onroerende goederen uit legaten zijn per 31 december 2018 als volgt te specificeren:
Bouw- en weiland onder Drachten, kad.nr. B.6129
Bouw- en weiland Monnikenweg Suwald, kad,nr. l 885

De oppervlakte bedraagt 1.07.80 ha,
De oppervlakte bedraagt 2.03,05 ha,

De oppervlakten zijn ontleend aan een opgave van het kadaster (d.d. 12 mei 2017).
31-12-2018

31-12-2017

1

1

31-12-2018

31-12-2017

2.441.930
2.851.812

2.517.830
2,313.576

5.293.743

4.831.406

Het land is gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

Financidle vaste activa
Effecten
Aandelen
Obligaties

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde ultimo boekjaar.
Het resultaat op de effecten, zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde resultaten zijn
verwerkt in het resultaat. Er wordt geen reserve gevormd voor ongerealiseerde resultaten.
De effecten werden beheerd door ABN-AMRO MeesPierson, waarbij een matig defensief
mandaat is afgegeven aan de bank.
Per januari 2018 is het beheer van de beleggingen overgegaan naar de ING. Het beleggingsprofiel is neutraal.
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5.2.

ylottende active

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Lopende rente deposito en spaarrekeningen
Opgelopen couponrente obligaties
Dividendbelasting
Dividend
Nalatenschappen/legaten

5.3.

16.710
1.530
1.622
281.961

971
12.629
1.511
40,000

301.823

55.111

6.909
52.559
16.911

31,709
183
6,086
99
1.115.041

Liquide middelen

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, rekeningen-courant
ING- Bank, rekeningen-courant
ABN AMRO Bank, centrale contributie-inning
ABN AMRO Bank, spaarrekening
ABN AMRO Bank, vermogensbeheer rekeningen
ING- Bank, vermogensbeheer rekening

248.845
325.223

1,153.118

De liquide middelen zijn alien direct vrij opeisbaar.
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PASSIVA
5.4.

Eigen vermogen

Vrii besteedbaar vermogen

31-12-2018

31-12-2017

Sa Ido 1 januari
Resultaat

4.793.332
144.937-

4.872.951
79.619-

Saida 31 december

4,648.395

4,793.332

Saldo 1 januari

-

250.000

Volgens resultaatbestemming

-

250.000-

Saldo 31. december

-

Vastgelegd vermogen
Bestemrningsreserve Wetenschappelijk onderzoek

-

Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
De ontvangen nalatenschap van de heer Rademaker is overeenkomstig het verzoek van de
erflater ondergebracht in het Rademaker-Ottenkamp Fonds. De Stchting heeft de verplichting dit
fonds (verkrijgingswaarde C 226,890) in tact te houden. Per jaar zal minimaal 3% rendement
(C 6 806) kunnen worden besteed aan de doelstelling. Is het werkelijke rendement minder dan
3%, dan wordt suppletie gedaan uit de eigen middelen tot 3%, ten koste van de algemene
middelen.
Het kapitaal kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de recreate en ontspanning
van de patiénten van het ziekenhuis "Beatrixoord" te Haren.
31-12-2018

31-12-2017
€

Saldo 1 januari

285.248

288.942

Dotatie
Besteding aan doelstelling

6.806

6.806
10.500-

Volgens resultaatbestemming

6.806

3.694-

292 054

Saldo 31 december

285.248
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Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema
De ontvangen nalatenschap van mevrouw G. Mensema heeft op verzoek van de erflater een
beperkte bestedingsdoel meegekregen. De verkregen gelden dienen geheel te worden
bestemd voor de ziekeninrichting te Haren, speciaal ten behoeve van de astmabestrijding.
Er is geen instandhoudingsplicht vanuit algemene middelen.
281.079

281.079

281.079

281.079

31-12-2018

31-12-2017

Saldo 1 januari
Dotatie
Besteding aan doelstelling

Volgens resultaatbestemming
Saldo 31 december

5.5.

Schulden

Op korte termiin
Toegekende bijdragen *
Bijdragen wetenschappelijk onderzoek **
Accountantskosten
Bijdrage OlmenEs
Bankkosten
Overige schulden

60.258
634.964
3.350
52
638

66.295
595.604
3.350
3.405
9.158
2.165

699.262

679.977

*Toegekende bijdragen
De schuldpositie aan toegekende bijdragen bedraagt per 31-12-2018 € 60.258.
Vanuit boekjaar 2015 resteert nog een verplichting van € 3.500, vanuit boekjaar 2017 € 29.095
en vanuit boekjaar 2018 € 27.663.
** Bijdragen wetenschappelijk onderzoek
De schuldpositie aan bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt per 31-12-2018
€ 634.964. Vanuit boekjaar 2015 resteert nog een verplichting van € 5.050, vanuit boekjaar
2016 € 36.950, vanuit boekjaar 2017 € 531.104 en vanuit boekjaar 2018 € 61.860.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

Legaat

De Stichting is legataris voor één derde deel in een nalatenschap, deze is beneficiair aanvaard
Het zuiver saldo van de nalatenschap is vastgesteld op € 385.818,-, hiervan komt 1/3 deel toe
aan de Stichting. Het legaat is alleen pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende
zuster van de overledene.
De zusters zijn op grond van het testament niet verplicht tot het stellen van zekerheid. Zij zijn vrij in
het beschikken over de goederen die behoren tot de nalatenschap van de overledene en kunnen
die goederen gebruiken overeenkomstig de wijze die hen goeddunkt. Welke vordering de stichting
bij het overlijden van de langstlevende van de zusters nog heeft, hangt dus af van het gebruik dat
de erfgenamen van de goederen van de nalatenschap maken.
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6.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

6.1. Algemeen
Bij de boeking van de staat van baten en lasten is rekening gehouden met overlopende posten
ultimo het boekjaar.

6.2.

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributes, donaties, giften en schenkingen
Contributies cci en giften particulieren

Nalatenschapperillegaten
Overige baten
Pacht
6.3.

In % van de baten uit eigen fondsenwerving

40.538

38 958

301.851

40.000

1.618

1.819

1.558

5.682

0,5%

7,0%

555
101.630
173.81131.140-

4.834
80.666
202.193
36.612-

102.765-

251.081

61.860
278.111

535.604
90.745

339.971

626.349

Resultaat beleggingen

Interest banken
Opbrengst effecten (dividenden, coupons)
Koersresultaat op effecten
Bankkosten, bewaarloon effectenportefeuille

6.5.

2017

Kosten uit eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten
Kosten centrale contributie inning

6.4.

2018

Besteding aan de doelstelling

Eigen activiteiten en verstrekte subsidies
Wetenschappelijk onderzoek
Projectsubsidies

Een specificatie van de toegezegde bijdragen en verstrekte subsidien°80geFibffiR1ViniagihlY17.
BDO Audit Et Assur ance B.V.
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Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kantoorkosten
Bestuurskosten*
PR-kosten, website
Administratiekosten
Accountantskosten
Notaris- en advieskosten
Kosten Röntgenhuis
Kosten Beatrixoordprijs

2018

2017

1.317
3.070
419
18.075
4.577
299
85
10.000

488
5.161
419
15.972
5.717
634
4.749

37.843

33.140

* Het bestuur is onbezoldigd
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7.

2018

Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies

Gehonoreerde bildragen wetenschappeliik onderzaek
Onderzoek naar de gevolgen van een aangeboren afwijking aan arm of
hand (Drs. M.1.1. Koenis)
De associatie tussen centrale sensibilisatie en fysieke activiteit bij
pati6nten met chronische lage rugpijn

10.000

Measuring therapeutic alliance in pain rehabilitation (vervolg project
210.160, D. Paap Msc)

10.000

De maintenance studie: Studie naar het optimaliseren van de lange
termijneffecten na Longrevalidatie op fysieke activiteiten. (Dr. H. van der
Vaart)

10,000

Farmacokinetiek van bedaquiline in type 2 diabetes mellitus pati6nten (J.
Stevens)

10.060

HandbikeBattle 2018 i.c.m. promotie onderzoek naar fitheid en
welbevinden voor en na een dergelijke fysieke uitdaging. (Prof. Dr.
K.A.P.M. Lemmink)

10.000

Validatie van een prototype beenprothese ter verbetering van de
zijwaartse balans (E,S, van Hal)

10,000

1.800

61.860

Overige gehonoreerde dan wel verstrekte prolectsubsidies

Skischoolkamp 2018 Kinderrevalidatie Mytylschool
Interactieve app voor mensen met een beenamputatie
Revalidatie Friesland, sportloket (3 jaar € 5.000) jaar 3
Mytylschool, bijdrage speeltuin
Mytylschool te Emmen, bijdrage bus
Sport Fryslân, Mega Fries sportfestijn

1.250
10.000
5.000
10.000
20.000
2.500

LIssportdag Lichamelijke- en meervoudig gehandicapte kinderen uit
Friesland en Zwolle
Mytylschool, bijdrage voor een buitenlandse reis
Zomerspelen Kinderrevalidatie 2018
Mevr J. Spits historicus, publieksuitgave promotieonderzoek ( € 60.000 in
4 jaar)
Stg Revalidatie Friesland, bijdrage looprobot
Mw. L.A. Krops bijdrage ISBNPA
UMCG Bewegingswetenschappen Ability Battle Hackaton
RenjefitI2.0 leefstijlprogramma
Bijdrage aanschaf exoskelet (Ekso Bionics)
Pati6ntenver. Hersenletsel.nl/duo- en revalidatiefietsen
Mw. A. Boxum bijdrage drukkosten proefschrift
Mw. L. Golenia bijdrage proefschrift
Mw. L.A. Krops bijdrage proefschrift
Dhr. C. Greve bijdrage proefschrift
UMCG (Dhr. ten Wolde) betonnen tennistafel

750
5.000
500
15.000
2.500
500
5.000
14.663
161.000
5.000
500
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Skischoolkamp 2019 Kinderrevalidatie Mytylschool
Mw. L. ter Beek bijdrage proefschrift
Mw. M. Zuur bijdrage proefschrift
Dhr. D.A. Daskapan bijdrage proefschrift
Stichting Sport Drenthe, Klas op wielen
Sinterklaas — en Kerstviering van de verpleegafdelingen

1.250
500
500
500
10.000
3.375
278.111
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Stichting Beatrixoord Noord-Nederland te Haren

Bestuursverslag 2018 Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

Algemene informatie
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een zelfstandige, charitatieve •\
\
organisatie die revandatiegerichte projecten steunt in Groningen, Friesland en
(-IL
• • • • • (• .?
Drenthe. De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft haar statutaire zetel in \
de gemeente Haren en heeft haar kantooradres in Groningen. De stichting heeft N.„..._
geen winstoogmerk.

7
4

\

\

Bestuur
Per 1 januari 2018 bestond het bestuur uit:
De heer H. Leutscher voorzitter
De heer G. van der Schuur,, penningmeester
De heer J.E. Degener, vicevoorzitter
De heer J. Dolstra, secretaris
Mevrouw F.C.M. van Nispen
De heer W.G. de Munnik
In 2018 hebben geen mutaties plaatsgevonden in het bestuur
De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de stichting is in 2018 drie keer bij elkaar gekomen op de 12 maart, 18 juni en 29
oktober.

Primaire doelstelling
Het bestuur heeft tijdens haar vergaderingen gesproken over diverse projectaanvragen ten behoeve
van het primaire (statutaire) doel van de stichting: het verstrekken van middelen en/of het beschikbaar
stellen van kennis ten behoeve van projecten gericht op de revalidatie en de (re)integratie van
lichamelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte of tuberculose en voorts al hetgeen
in de ruimste zin met ééri en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

Gang van zaken gedurende het boekjaar
Tijdens de vergaderingen zijn financiele middelen voor activiteiten toegezegd met een omvang van
€339.971 Het bestuur heeft op advies van de Commissie Wetenschappelijk onderzoek € 61.860, toegekend aan wetenschappelijk onderzoek. Aan andere projecten heeft het bestuur € 278.111, toegezegd. Het bestuur is ervan overtuigd dat met deze besluiten een positieve bijdrage wordt
geleverd aan het bereiken van de doelstellingen.
De toegezegde middelen zijn onder meer voor de volgende activiteiten en organisaties:
- Bijdrage aanschaf exoskelet;
- Mytylscholen;
- Stichting Sport Drenthe, klas op wielen

Diverse onderzoeken zoals een studie naar het optimaliseren van de lange termijn trajecten
na longrevalidatie op fysieke activiteiten en de validatie van een prototype beenprothese ter
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
verbetering van de zijwaartse balans.
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De stichting Beatrixoord kent eens in de twee jaar aan een persoon of instelling die een belangrijke
bijdrage levert aan kennis en begrip voor chronische ziekten, revalidatie of tuberculose een prijs toe
van tienduizend euro en een oorkonde. In 2018 is de prijs wederom uitgereikt.

Een meer gedetailleerd overzicht van de door de stichting gesteunde projecten en activiteiten is
weergegeven op www.stichtingbeatrixoord.nl.

Het vermogensbeheer is in handen van een bancaire instelling, waarbij een fine-tuning heeft
plaatsgevonden van het risicoprofiel en op basis van met name de beleggingshorizon in combinatie
met ramingen ten aanzien van de bandbreedte van de fluctuaties in koersen is gekozen voor een
neutraal profiel. Deze keuze houdt in dat er iets minder defensief wordt belegd met aanvaardbaar
geachte risico's.
Stand van zaken per balansdatum
De financiele positie van de stichting is gezond en laat het toe dat besloten is bijdragen toe te zeggen
voor een totaalbedrag van € 339.971. Het saldo van de baten en lasten over het verslagjaar 2018
bedraagt
€ 138.131, hiervan is € 301.851 een incidentele bate, in de vorm van ontvangen legaten.
De vermogenspositie van de stichting is met circa € 4,650 miljoen vrij besteedbaar vermogen en €
573.000, - vastgelegd vermogen zeer solide om ook op de langere termijn te werken aan het realiseren
van de primaire doelstelling.
Het saldo van de baten en lasten is in 2018 negatief be'invloed door een slecht beleggingsklimaat. Per

saldo (opbrengsten effecten en koersresultaten) bedroeg de invloed hiervan rond de € 72.000
negatief.
Het bestuur houdt het voornemen om sterker in te zetten op (wetenscha ppelijk) onderzoek, wat blijkt
uit de eerdere toezegging (2017) aan een tweetal promotieonderzoeken. Deze onderzoeken hebben
een looptijd van vier jaar,, op deze wijze meent het bestuur een belangrijke bijdrage te leveren aan
specifiek onderzoekwerk op het gebied van haar aandachtsvelden.

Voornaamste risico's en onzekerheden
Voor het realiseren van de primaire doelstelling is de stichting op de langere termijn afhankelijk van
het verkrijgen van voldoende baten. Gelet op de huidige financiele positie, behoeft het bestuur
daartoe vooralsnog geen actie te ondernemen.
De opbrengsten uit contributies zijn in 2018 gestabiliseerd op een bedrag rond de € 40.000. Naar

verwachting zal er sprake zijn van een dalende trend vanwege de vergrijzing van het
donateurenbestand in de komende jaren. Het bestuur ziet hierin geen risico, daar de opbrengsten uit
contributies slechts een beperkt deel vormen van het totaa I aan baten van de stichting.

De stichting gebruikt geen complexe financiele instrumenten in haar risicobeheersing. De
vorenstaande genoemde risico's en onzekerheden hebben zich niet gemanifesteerd in 2018 en
derhalve geen negatief effect gehad op het resultaat.

Toekomstparagraaf
Naar verwachting zal 2019 zich ontwikkelen in lijn met 2018. Een begroting wordt niet gebruikt, omdat
dit ten aanzien van de activiteiten van de stichting niet zinvol is. Naar verwachting za I het resultaat uit
beleggingen, teza men met de donaties en mogelijkerwijs ook de baten uit nalatenschappen voldoende
zijn om de bestedingen aan de doelstelling te dekken.
MOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Stichting Beatrixoord Noord-Nederland te Haren

Namens het bestuur,
Juni 2019

Dhr. H. Leutscher
Voorzitter

Dhr. G. van der Schuur
Penningmeester
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Aan: het bestuur van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

A. Verklaring over de in het jaarversiag oigenbrnen jaar eiwiing 201:

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland te Groningen
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 Beatrixoord Noord-Nederland
op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in
Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven
(RJ 640).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiege
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 Beatrixoord Noord-Nederland 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.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.
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
materiele 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 640.

•1:11

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met RJ 640. 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 continufteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuiteit 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 materiele fouten en fraude
ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
> het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
to- 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 financiele
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
0. 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 continditeit 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 continditeit 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.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controte en over de significante bevindingen die uit onze controte naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuete significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 24 juli 2019
BDO Audit Et Assurance B.V.
namens deze,

w.g. W.M. Jacobs RA
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