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1.

Bestuursverslag

1.1

Algemeen

Stichting Travers Fonds is opgericht om (financiële) ondersteuning te bieden aan initiatieven die de statutaire
opdracht en daarmee de maatschappelijke doelstellingen van Stichting Travers (en haar dochters) helpen te
realiseren.

Het Fonds wordt gevuld vanuit giften die afkomstig zijn van commerciële activiteiten van (dochterstichtingen van)
Travers. Het Fonds financiert projecten die aantoonbaar de maatschappelijke doelen van de onderneming
ondersteunen. Innovaties en vernieuwing die niet in de reguliere dienstverlening tot stand kunnen komen, krijgen
op deze manier aandacht. De middelen van stichting Travers Fonds worden beheerd door het bestuur. Een ‘jury’
welke de aanvragen honoreert en beoordeelt, fungeert als ‘beheerder’ van de stichting en ziet toe op de
uitvoering van de activiteiten. Het bestuur overweegt om op termijn een fondsbestuur in te richten. De stichting
heeft geen personeel in dienst. Het financiële beleid van Travers en daarmee ook van Stichting Travers Fonds
ziet via het treasurybeleid toe op het financiële beheer van de in het Fonds aanwezige middelen. Uitgangspunt is
dat er geen actieve en daarmee risicovolle beleggingsstrategie wordt toegepast.

1.2

Resultaten en financiële positie

1.2.1

Ontvangen giften

In onderstaande tabel is het verloop van de ontvangen giften opgenomen:
Giften
in duizend euro

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

2019

2019

2018

2017

-

-

300.000

225.000

Stichting Travers Kinderopvang

100.000

100.000

100.000

100.000

Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Stichting Travers

100.000

80.000

100.000

100.000

Stichting Travers Welzijn

-

-

58.130

-

Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

-

-

18.500

-

200.000

180.000

576.630

425.000

Totaal

De ontvangen giften zijn afkomstig van zusterstichtingen, De giften vanuit de kinderopvang zijn gebaseerd op
fiscale regelingen. Aan alle giften liggen bestuursbesluiten ten grondslag.

1.2.2

Toegezegde donaties en lopende projecten

In 2015 is gestart met een innovatieprogramma dat openstaat voor alle medewerkers van Travers en haar
dochterstichtingen. Doel van het programma is om medewerkers te ondersteunen bij het aanvragen van projecten
en daarmee voor donaties uit het Fonds.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Fonds zijn:
•

Uitvoering van het project is niet mogelijk tijdens de uitvoering van de reguliere dienstverlening;

•

Reguliere en/of aanvullende subsidies zijn niet van toepassing op de projectaanvraag;

•

De aanvraag wordt gekenmerkt door het innovatieve karakter;
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•

Het project(resultaat) levert een aantoonbare bijdrage aan de strategische doelen van Travers (of haar
dochters).

Aanvragen worden ingediend bij een jury bestaande uit medewerkers van Travers die bij één van de entiteiten in
vaste dienst zijn. Juryleden functioneren op persoonlijke titel. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van
bovenstaande criteria, aangevuld met criteria die de jury zelf van belang vindt. Deze kunnen jaarlijks wijzigen en
worden via interne communicatiekanalen bekend gemaakt. De projecten rapporteren via de interne
communicatiekanalen. De jury bezoekt in sommige gevallen voor de beoordeling projecten op locatie.

Eind 2019 heeft de jury geconstateerd dat de aandacht voor de mogelijkheden van Fonds terugloopt. Daarom
heeft de jury besloten in 2020 extra publiciteit te geven aan dit fonds.

Projecten 2019
De volgende projecten zijn gestart in 2016, 2017 of 2018 en liepen in 2019 door of zijn in 2019 afgerond:
•

Natuurbeleving op de Boerderij (Natuur- en milieu educatie, project loopt)

•

De Baander 1e wijkboerderij in Meppel (initiatief voor Wijkboerderij in Meppel, project is ingetrokken)

•

Een Duurzaam Travers (stimuleren van verduurzaming binnen Travers, project is afgerond)

•

Vuurkracht (programma voor jongeren gericht op persoonlijke ontwikkeling, project is afgerond. Met het
project Vuurplan is een vervolg in gang gezet)

•

BUZ (versterking van het culturele aanbod voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar in Zwolle, project loopt)

•

NieuwZkidz (activiteitenaanbod waarbij kinderen (promotie)filmpjes maken en interviews afnemen, project is
afgerond. Met het project KlimattieZ is in 2020 sprake van een vervolg)

•

Natuurlijk in de Uiterwaarde, Klooi jij mee? (stimuleren van verbinding tussen wijkbewoners, vrijwilligers,
(buurt)kinderen, Doomijn, samenwerkingspartners en het uiterwaardengebied en de omgeving, project loopt)

In 2019 zijn in totaal vier aanvragen ingediend, deze zijn alle gehonoreerd. Het betreft de projecten:
•

Samenwerking Doomijn & ROC Aventus Apeldoorn, sector Doomijn (studenten ROC pedagogisch werk
niveau 3 en 4 verrichten op basis van persoonlijke talenten projecten en opdrachten op locaties van Doomijn)

•

Rollerdisco Koningsdag kindermiddag, sector Welzijn & Cultuur (rolschaatsdisco voor alle kinderen die
Koningsdag in Zwolle bezoeken)

•

Bezig(e) bij de Boerderij, sector Welzijn & Cultuur (kinderen én volwassenen uit Zwolle Zuid met zichzelf, met
elkaar en met de natuurlijke omgeving (nog meer) verbinden door middel van speelse, rijke en betekenisvolle
ontmoetingen met de aarde, met het buiten zijn)

•

Vuurplan (vervolg op project Vuurkracht), sector Welzijn & Cultuur (financiële garantstelling voor
projectdeelname van jongeren ingeval reguliere subsidiefondsen onvoldoende financiële ondersteuning
bieden)
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In onderstaande tabel zijn de in 2019 toegezegde donaties opgenomen:
Toegezegde donaties
in duizend euro

Werkelijk
2019

Samenwerking Doomijn en ROC

11.050

Rollerdisco Kindermiddag Koningsdag

5.000

Bezig(e) bij de Boerderij

65.464

Vuurplan - Vuurkracht

7.500

Duurzaam Travers

1.000

Totaal

90.014

1.2.3 Financiële positie
In onderstaande tabel zijn een aantal financiële gegevens opgenomen:
Stichting Travers Fonds
in duizend euro

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

2019

2019

2018

2017

Baten

200

180

577

425

Lasten

90

100

194

274

Saldo baten en lasten

110

80

383

151

Financiële baten en lasten

113

42

38

61

Exploitatiesaldo

223

122

421

212

3.937

3.565

3.714

3.293

180

*)

189

31

Gemiddelde effectieve rentevoet beleggingen

5,3%

5,5%

5,5%

5,3%

Gemiddelde rentevoet liquiditeiten

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Gemiddelde rentevoet leningen ug

2,0%

nvt

4,0%

4,0%

Gemiddelde gerealiseerd resultaat beleggingen en liquiditeiten

2,4%

1,3%

1,6%

1,9%

Ratio's
Eigen vermogen
Kasstroom

*) Niet op stichtingsniveau begroot

De baten bestaan uit giften van zustermaatschappijen en zijn ruim EUR 377.000 lager dan in 2018, de
toegezegde donaties zijn ook lager waardoor het saldo baten en lasten is afgenomen. Door aflossing van
achtergestelde obligaties op nominale waarde is er een koerswinst gerealiseerd van EUR 23.000 en in
combinatie met een toename van de beurskeursen zijn de financiële baten en lasten fors toegenomen.
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1.3

Risico’s

In het treasurystatuut van Travers is beschreven op welke wijze Travers de risico’s spreidt die verbonden kunnen
zijn aan het beheer van de middelen van Travers Fonds. Aan de projecten die met behulp van het Fonds worden
geïnitieerd worden geen terugverdienopgaven opgelegd. Het is daarmee geen investeringsfonds. Het jaarlijks
beschikbare bedrag voor donaties is gemaximeerd, waarmee wordt voorkomen dat het Fonds op termijn wordt
uitgeput. Het volume aan jaarlijkse donaties wordt ingeschat op grond van de te verwachten giften vanuit
commerciële activiteiten.

1.4

Vooruitzichten

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. De effecten van de
maatregelen van de overheid zijn beperkt voor Travers Fonds. Vanwege omzetderving en verwachte vraaguitval
zullen de opbrengsten uit donaties naar verwachting afnemen. Tevens houden wij rekening met lagere (dividend)
opbrengsten van de effectenportefeuille.

Het eigen vermogen binnen Travers Fonds is voldoende om bovengenoemde effecten op te vangen, dit geldt
eveneens voor de beschikbare liquiditeiten.

Zwolle, 19 mei 2020

A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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06

Jaarrekening

07

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

1.

Vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

€

€

1.446.751

1.206.784

Vorderingen
2.

Vorderingen op gelieerde entiteiten

3.900

156.453

3.

Overige vorderingen en overlopende activa

5.301

6.642

9.201

163.095

Liquide middelen

2.695.030

2.515.334

Totaal activa

4.150.982

3.885.213

4.
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PASSIVA

5.

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

31-12-2019

31-12-2018

€

€

3.936.757

3.714.099

Kortlopende schulden en overlopende passiva
6.

Schulden aan gelieerde entiteiten

7.

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

09

57.967

-

156.258

171.114

214.225

171.114

4.150.982

3.885.213

EXPLOITATIEOVERZICHT

2019

2018

€

€

Giften

200.000

576.630

Totaal baten

200.000

576.630

Organisatiekosten

90.014

193.582

Totaal lasten

90.014

193.582

Bedrijfsresultaat

109.986

383.048

Financiële baten en lasten

112.672

37.918

Nettoresultaat

222.658

420.966

Baten
A.

Lasten
B.

C.
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KASSTROOMOVERZICHT

2019
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2018
€

109.986

383.048

Aanpassingen voor afschrijvingen

-

-

Mutatie voorzieningen

-

-

Mutaties in werkkapitaal
Mutatie vlottende activa

-

-

Mutatie vorderingen

153.894

-12.972

43.110

126.901

306.990

496.977

5.300

5.591

-898

-831

311.392

501.737

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

-300.000

-614.065

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente
Betaalde rente
Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa

77.067

-

Rente- en dividendinkomsten beleggingen

62.304

40.882

Lening Stichting Kinderopvang OOK
Rente leningen
Rente rekening-courant

-

250.000

6.000

10.004

-

-

Koersresultaat verkochte beleggingen

22.933

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-131.696

-313.179

Mutatie geldmiddelen

179.696

188.558

Liquide middelen
Stand begin boekjaar

2.515.334

2.326.776

Stand einde boekjaar

2.695.030

2.515.334

Mutatie geldmiddelen

179.696

188.558
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
De stichting Travers Fonds is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 08172075.
Doelstelling
Op 3 maart 2008 is Stichting Travers Fonds, gevestigd te Zwolle, opgericht.
De stichting heeft, samen met de andere tot de Travers-groep behorende rechtspersonen, als gezamenlijk doel
het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen,
het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken
door burgers in de gemeente Zwolle en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de
professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen van
initiatieven die verband houden met de doelstelling. Ook ondersteunt de stichting
instellingen die werkzaamheden verrichten die verband houden met de doelstelling van
Stichting Travers Fonds.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en
schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

12

Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa zijn beleggingen in fondsen en obligaties opgenomen
(beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd). De obligaties worden aangehouden tot het
einde van de looptijd. De beleggingen worden gewaardeerd op de kostprijs of lagere marktwaarde.
Wanneer de marktwaarde lager is dan de kostprijs wordt een bijzondere waardevermindering
verantwoord. Terugneming van een bijzondere waardevermindering geschiedt tot maximaal
de kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering.
Beleggingen worden gedaan conform het treasurybeleid welke is opgenomen in het financiële
beleid van Travers.
De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde
waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten verminderd met
alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
Giften
Als opbrengsten worden verantwoord de over het boekjaar toegezegde giften door gelieerde
entiteiten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.

13

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

1.146.751

1.206.784

-

-

Vaste activa
1.

Financiële vaste activa
Effecten
Lening Stichting Kinderopvang OOK
Lening Krommer B.V.

Effecten
Aanschafwaarde beleggingen

300.000

-

1.446.751

1.206.784

1.243.643

1.320.710

Af: Voorziening ongerealiseerde koersresultaten
Balanswaardering per 31 december

-96.892

-113.926

1.146.751

1.206.784

De beleggingen bestaan uit (perpetuele) obligaties en (mix)fondsen van financiële instellingen genoteerd
op Euronext en voldoen aan de gestelde eisen conform het Treasury Statuut van Travers.
De beurswaarde per 31-12-2019 bedraagt EUR 1.293.983.
De gemiddelde effectieve rentevoet op basis van de aanschafwaarde is 5,25% (2018: 5,52%).
2019

2018

€

€

Lening Stichting Kinderopvang OOK
Stand per 1 januari

-

250.000

Verstrekking

-

-

Aflossingen

-

-250.000

Stand per 31 december

-

-

De lening aan Stichting Kinderopvang OOK is verstrekt ter financiering van de aankoop van de
aandelen van Kinderopvang OOK Holding B.V. De rente bedraagt 4,0% per jaar.
De lening is in december 2018 afgelost.
Lening Krommer B.V.
Stand per 1 januari
Verstrekking
Aflossingen
Stand per 31 december
Er is medio 2019 een lening verstrekt aan Krommer B.V., deze lening dient in maximaal 10 jaar
te worden afgelost. Ten behoeve van deze lening heeft Travers Fonds het exploitatieresultaat horeca,
de verpanding van vorderingen en (horeca)inventaris als zekerheden verkregen.
De rente bedraagt 4,0% per jaar.
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-

-

300.000

-

-

-

300.000

-

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Vlottende activa
2.

3.

Vorderingen op gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Travers

3.900

98.050

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn

-

39.903

Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

-

18.500

3.900

156.453

5.301

5.591

-

1.051

5.301

6.642

2.695.030

2.515.334

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente spaarrekening
Rente op beleggingen

4.

Liquide middelen
Bank
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor
maximaal 1 jaar bij de huisbankier.

PASSIVA
5.

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve Fonds algemeen

3.844.157

3.621.499

Bestemmingsreserve Dalfsen

15.970

15.970

Bestemmingsreserve Individuele ondersteuning mensen met perspectief

76.630

76.630

3.936.757

3.714.099

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Fonds algemeen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

2019

2018

€

€

3.621.499

3.277.163

222.658

420.966

Onttrekking ten gunste van Bestemmingsreserve Individuele ondersteuning
mensen met perspectief

-

-76.630

Stand per 31 december

3.844.157

3.621.499

De bestemmingsreserve Fonds algemeen is door het bestuur bestemd voor
activiteiten die passen binnen de doelstelling van Stichting Travers Fonds.
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Bestemmingsreserve Dalfsen
Stand per 1 januari

2019

2018

€

€

15.970

15.970

Onttrekking

-

-

Dotatie

-

-

15.970

15.970

76.630

-

Stand per 31 december
De bestemmingsreserve Fonds Dalfsen is door het bestuur bestemd voor
activiteiten binnen de gemeente Dalfsen.
Bestemmingsreserve Individuele ondersteuning mensen met perspectief
Stand per 1 januari
Onttrekking

-

-

Dotatie

-

76.630

76.630

76.630

Stand per 31 december

De bestemmingsreserve Individuele ondersteuning mensen met perspectief is door het bestuur bestemd om
ondersteuning te kunnen bieden aan individuen met een perspectief.

Voorstel resultaatbestemming 2019:
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Fonds algemeen

222.658

31-12-2019

31-12-2018

€

€

3.702

-

Kortlopende schulden en overlopende passiva
6.

Schulden aan gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang
Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur
Rekening-courant Stichting Travers Welzijn

7.

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen rente
Overige schulden

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.
Uit dien hoofde is Stichting Travers Fonds hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelastingschulden van alle entiteiten afzonderlijk en van de groep.
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53.631

-

634

-

57.967

-

1.601

-

154.657

171.114

156.258

171.114

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
2019

2018

€

€

BATEN
A.

Giften
Stichting Travers

-

300.000

Stichting Travers Kinderopvang

100.000

100.000

Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

100.000

100.000

Stichting Travers Welzijn

-

58.130

Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

-

18.500

200.000

576.630

90.014

193.582

Rente-inkomsten bank

5.300

5.591

Rente- en bankkosten

-898

-831

6.000

10.004

Rente- en dividendinkomsten beleggingen

62.304

40.882

Gerealiseerd koersresultaat beleggingen

22.933

-

Ongerealiseerd koersresultaat beleggingen

17.033

-17.728

112.672

37.918

LASTEN
B.

Organisatiekosten
Donaties

Aantal werknemers
De stichting had in 2019 en 2018 geen personeel in dienst.

C.

Financiële baten en lasten

Rente leningen

Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. De effecten van de maatregelen
van de overheid zijn beperkt voor Travers Fonds. Vanwege omzetderving en verwachte vraaguitval zullen de opbrengsten
uit donaties naar verwachting afnemen. Tevens houden wij rekening met lagere (divend) opbrengsten van de
effectenportefeuille.
Per 31 december 2019 is het eigen vermogen binnen Travers Fonds voldoende om bovengenoemde effecten
op te vangen, dit geldt eveneens voor de beschikbare liquiditeiten.

Zwolle, 19 mei 2020
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de Raad van Bestuur van
Stichting Travers Fonds

T: +31 (0)38 425 86 00
zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Travers Fonds te Zwolle 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 Travers Fonds per 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De balans per 31 december 2019;
De winst- en verliesrekening over 2019; 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 Travers Fonds 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.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
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zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
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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:
Bestuursverslag; en
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.
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. De
raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 640.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van 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 in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 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
beëindigen het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 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 fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
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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
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming 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.

Zwolle, 19 mei 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend

drs. G. Frühling RA
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