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Bestuursverslag Travers Welzijn 2020

1.1

Algemeen

Kernactiviteiten Stichting Travers Welzijn
Travers Welzijn zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met
bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft. We verbinden
actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner jong en oud - iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met
kinderen, jongeren en volwassenen op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk- en/of buurtgericht
in te zetten. Op deze manier worden kwetsbare en weerbare bewoners in hun kracht gezet.

Travers Welzijn heeft een belangrijke rol in het sociale domein van de gemeente Zwolle. Welzijn is met name
actief in het zogenoemde voorliggende veld en werkt preventief op tal van terreinen. Travers Welzijn ziet zich
nadrukkelijk als een maatschappelijke organisatie in het voorliggende veld met een goede aansluiting op
onderwijs, politie, gemeente en sociale wijkteams en overige partners in het sociaal domein.

Stichting Travers Welzijn is onderdeel van Stichting Travers, waaronder ook activiteiten op het gebied van
kinderopvang, informele zorg en popcultuur ressorteren.

1.2

Ontwikkelingen en resultaten 2020

Een uitgebreid inhoudelijk verslag van de activiteiten van Travers Welzijn wordt verwoord in de jaarrapportage
2020 van Travers Welzijn ten behoeve van de subsidiegever, de Gemeente Zwolle.

Het jaar 2020 was ook voor Travers Welzijn een bijzonder jaar. Vanaf de aanvang van de Corona
maatregelen geldt het sociaal werk expliciet als een cruciaal beroep. Dit betekent dat wij onze
werkzaamheden in de frontlinie hebben kunnen voortzetten. In de praktijk hebben we- zeker gedurende de
eerste lockdown - ervaren dat het klopt dat onze medewerkers van cruciaal belang zijn in het leven van
kwetsbare bewoners. Daar waar veel hulpverlening abrupt stopte en alleen op afstand was hebben wij vanuit
presentie de verbinding met bewoners grotendeels kunnen behouden en daarmee veel extra leed en
achterstand kunnen voorkomen. Zorgelijk zijn alsnog de sociale, emotionele, educatieve en financiële
gevolgen die we in alle stadsdelen bij diverse bewonersgroepen signaleren. Om deze gevolgen aan te
pakken zal de inzet vanuit het welzijnswerk de komende jaren extra hard nodig zijn. Blij zijn we daarom met
de positieve bevestiging van de Zwolse wethouders m.b.t. onze geleverde inzet in 2020.
Financieel hebben we dankzij de jaarlijkse subsidieverstrekking van de gemeente Zwolle ons werk voort
kunnen zetten. Wel is vanwege de verminderde bezoekersaantallen de exploitatie van de wijkcentra en de
wijkboerderijen achtergebleven.

Medio 2020 heeft de directeur Welzijn & Cultuur Travers verlaten. De ontstane vacature is niet ingevuld. De
managers Travers Welzijn zijn vanaf 1 juli 2020 verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële resultaten van
Travers Welzijn.
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Het bestuur van Travers Welzijn heeft bestemmingsreserves in overleg met de Gemeente Zwolle zodanig
bestemd dat diverse innovaties op het gebied van duurzaamheid en welzijnsbeleid, passend binnen de
Hervormingsagenda van de gemeente, kunnen worden geïnitieerd. Hieronder worden deze toegelicht.

1.3

Vrij besteedbare vermogen

Het eigen vermogen bedraagt€ 2.072.454. Hiervan is €415.134 opgenomen in de algemene reserve en
€ 1.657.320 in de bestemmingsreserves. De algemene reserve (vrij besteedbare vermogen) bestaat uit een deel
(€ 160.965) gevormd vanuit reguliere subsidies en een deel(€ 254.169) gevormd uit overige inkomsten.

De algemene reserve is in overleg met de gemeente Zwolle gelabeld, om zichtbaar te maken over welk deel van
het vermogen vrij beschikt kan worden. Het deel van het vermogen zonder bestemming, welke Travers als
volledig vrij vermogen bestempelt en dat opgebouwd is door de reguliere subsidies, bedraagt € 160.965. Dit is
3,2% van de subsidies en ligt daarmee niet boven de grens (10%) die genoemd is in de algemene
subsidieverordening.

De bestemmingsreserve materiële vaste activa (€ 1.159. 798) is door het bestuur bestemd in overeenstemming
met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.

De bestemmingsreserve personele frictie en innovatie(€ 297.522) zal worden aangewend voor:

2021

Frictiekosten Dock24

€ 45.000

2021-2023

Vuurkracht: Groepsgerichte jongerentrajecten gericht op sociaal en

€ 94.350

maatschappelijk participeren.
2021-2023

Jongerenroute: Samenwerking tussen voorveld partijen en het onderwijs

€ 110.825

om vastgelopen jongeren die niet in het huidige onderwijs systeem
passen een nieuw perspectief te geven.
2021
2021

Buurtbemiddeling: Doorontwikkeling en 25 jarig jubileum.

€ 15.000

JoinUs: Voorkomen van ernstige gevolgen van eenzaamheid bij

€ 15.000

jongeren. Door jongeren samen te brengen en hun sociale redzaamheid
te vergroten.
2021

PeuterTV: Met Zwolse WE-partners realiseren van een educatief

€ 15.000

programma - op de lokale televisie of YouTube - ter bevordering van
kansengelijkheid en het voorkomen van een achterstand bij aanvang van
het onderwijs.
Overig

-

€ 2.347

Totaal

€ 297.522

De bestemmingsreserve duurzaamheid(€ 200.000) zal in 2021 worden aangewend voor de renovatie en isolatie
van het dak van Dock24.
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1.4

Vooruitzich ten

Proactief innoveren is belangrijk voor Travers. In 2021 zal Travers Welzijn daarom, in relatie tot toekomstige
opgaven en de Zwolse Hervormingsagenda, haar strategie en operationele inrichting onder de loep nemen.
Op basis van deze uitkomsten en de prestatieafspraken van de gemeente Zwolle zal een plan van aanpak voor
2021- 2024 gemaakt worden.

De subsidie voor 2021 vanuit de Gemeente Zwolle voor de activiteiten van Travers Welzijn is eind 2020
vastgesteld en in een beschikking vastgelegd. Op de vaste onderdelen van deze gemeentelijke subsidierelatie is
geen korting toegepast. Op een deel van de incidentele subsidies wel. Travers Welzijn legt in april aan de
gemeente voor hoe de ontstane tekorten in 2021 opgelost kunnen worden. Voor 1 juni wordt de jaarlijkse
subsidieaanvraag voor 2022 ingediend.

De operationele inrichting van Travers Welzijn zal in de loop van 2021 vorm krijgen. Voor Travers Welzijn is vanaf
april 2021 een business controller werkzaam. Op deze manier kan er direct worden geschakeld tussen de
managers en de financiële monitoring, maar ook tussen Travers Welzijn en de gemeente Zwolle mochten zij
tussentijds vragen hebben over de financiële voortgang.

Zwolle, 20 mei 2021

A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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JAARREKENING 2020
STICHTING TRA VERS
WELZIJN
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2020

ACTIVA

€

31-12-2019
€

Vaste activa
1.

Materiële vaste activa

1.159.798

1.179.701

3.010

4.165

52.878
13.301
0
144.242

26.497
11.398
26.854
32.633

210.421

97.382

3.121.519

2.899.715

4.494.748

4.180.963

Vlottende activa
2.

Voorraden
Vorderingen

3.
4.
5.
6.

7.

Debiteuren
Te ontvangen subsidies
Vorderingen op gelieerde entiteiten
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa
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PASSIVA

8.

31-12-2019

€

€

415.134

304.678

1.657.320

1.677.223

2.072.454

1.981.901

632.873

628.659

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

9.

31-12-2020

Voorzieningen

10. Langlopende schulden

130.353

Kortlopende schulden en overlopende passiva
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Crediteuren

144.349

29.957

Belastingen

239.659

233.826

Schulden ter zake van pensioenen

863

5.944

99.985

36.308

Vooruitontvangen subsidies

785.565

511.349

Overige schulden en overlopende passiva

519.000

622.667

1.789.421

1.440.051

4.494.748

4.180.963

Schulden aan gelieerde entiteiten

Totaal passiva
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2020

2020

€
)

2019

€

Baten
A.

Subsidies

B.

Opbrengsten activiteiten
Bruto resultaat horeca

5.909.479
370.992
29.372

5.702.759
465.068
54.721

Totaal baten

6.309.843

6.222.548

4.149.545
71.534
737.443
123.612
658.810
471.218

4.018.411
73.460
692.705
121.585
860.840
418.393

6.212.162

6.185.394

C.

Lasten

D. Personeelskosten
Afschrijvingen
F. Huisvestingskosten
G. Organisatiekosten
H. Kosten activiteiten
I. Interne doorbelastingen
E.

Totaal lasten

J.

Bedrijfsresultaat

97.681

37.154

Financiële baten en lasten

-7.128

205

Nettoresultaat

90.553

37.359
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen

De Stichting Travers Welzijn is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 41025128.
Doelstelling
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 uit het uitvoeren van activiteiten binnen de werkterreinen
sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, samenlevingsopbouw, buurt- en jongerenwerk,
activering en educatie en het aanbieden van peuteropvang.

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.
Leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de
winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
Actief

Jaar

25
20

Gebouwen
Verbouwing
Computers en software

5

Apparatuur en installaties

5

10

Inventaris/inrichting
Transportmiddelen en werkmaterieel

5

Elektrische apparatuur

5

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele
incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de
voorraden in mindering is gebracht.

Vorderingen
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een 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.

Voorzieningen
De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd, doordat het
effect van de tijdswaarde niet materieel wordt geacht.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorzieningen voor groot onderhoud zijn gevormd voor eigendomspanden en voor de panden
die structureel gehuurd worden door gesubsidieerde entiteiten.

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie
De voorziening voor personele frictie en reorganisatie houdt zowel verband met frictiekosten voor
reorganisatie alsmede voor individuele (vertrek)afspraken. De voorziening is gebaseerd op de
reëel te verwachten frictiekosten en is grotendeels gebaseerd op het sociaal plan.
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Voorziening voor jubileumuitkeringen

De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de
in de toekomst uit te keren jubileumuitkering op basis van de cao kinderopvang.
De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen conform de cao, blijfkansen
en leeftijden.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Personeelsbeloningen en pensioenen
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een
toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn
van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het
bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies
zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet 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.
Subsidies
Exploitatie- en doelsubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde
lasten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Overige baten
Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties
tot aan de balansdatum. De opbrengst uit horeca wordt verantwoord onder aftrek van de daaraan
gerelateerde inkoopwaarde.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1.

Gebouwen en

Materiële vaste activa

Andere vaste

Totaal

verbouwingen bedrijfsmiddelen

Aanschafwaarde per 1 januari 2020
Overdracht middels activa-passiva transactie
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Aanschafwaarde per 31 december 2020

€

€

€

1.133.783

462.069

1.595.852

52.575
1.545-

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2020
Overdracht middels activa-passiva transactie
Afschrijving boekjaar

52.575
-1.545

1.133.783

513.099

1.646.882

155.338

260.813

416.151

17.868

71.560
-628
487.083

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2020

173.206

53.692
-628
313.877

Boekwaarde per 1 januari 2020
Boekwaarde per 31 december 2020

978.445
960.577

201.256
199.221

1.179.701
1.159.798

31-12-2020

31-12-2019

€

€

3.010

4.165

Saldo per 31 december
Af: voorziening dubieuze debiteuren

55.878
-3.000

27.447
-950

Balanswaardering per 31 december

52.878

26.497

Vlottende activa
2.

Voorraden

Voorraad Horeca
Vorderingen
3.

4.

Debiteuren

Te ontvangen subsidies

Gem. Zwolle diversen
ARS Donandi inzake vuurkracht
ZonMW Impacter (Kunnen Doen)

5.000
148

Provincie Overijssel, wil je wat beleven op de Eemhoeve
Oranjefonds Welkom in mijn Wijk

8.301
11.250
13.301
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11.398

31-12-2020

€
5.

6.

7.

Vorderingen op gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord
Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
Rekening-courant Stichting Travers Fonds

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente
Nog te ontvangen energiebelasting
Nog te ontvangen transitie vergoeding UWV
Vooruitbetaalde huur
Overige overlopende activa

€

1.044
25.177
633
26.854

949
23.500
44.812
64.862
10.119
144.242

Liquide middelen
Kas
Bank

31-12-2019

4.653
23.900

4.080
32.633

3.607
3.117.912
3.121.519

2.266
2.897.449
2.899.715

415.134
1.159.798
297.522
200.000
2.072.454

304.678
1.179.701
297.522
200.000
1.981.901

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

8.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Bestemmingsreserve personele frictie en innovatie
Bestemmingsreserve duurzaamheid
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

Algemene reserve )
Stand per 1 januari

304.678

Vermogensmutatie beginstand voorziening voor jubileumuitkeringen

190.140
77.179

Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve materiële vaste activa

19.903

Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein en innovatie
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve duurzaamheid

Dotatie uit resultaatbestemming
Resultaat boekjaar

90.553

Dotatie bestemmingsreserves
90.553

37.359

415.134

304.678

160.965

118.748

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve sociaal domein en innovatie
Stand per 31 december
*) De algemene reserve bestaat uit een reserve welke is gevormd vanuit reguliere
subsidieopbrengsten en een reserve gevormd vanuit overige inkomsten, waarbij rekening is
is gehouden met het vermogen welke is vastgelegd in bestemmingsreserves.
Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies
Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

254.169

185.932

415.134

304.680

118.748

77.563

6.903

26.615

Onttrekking uit resultaatbestemming

35.314

14.569

Stand per 31 december

160.965

118.748

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies
Stand per 1 januari
Dotatie resp. onttrekking bestemmingsreserve materiële vaste activa
Dotatie resp. onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten
Stand per 1 januari
Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa

185.932

112.578

13.000

50.564

Onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein
Dotatie uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

55.237

22.790

254.169

185.932

Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Stand per 1 januari
Onttrekking

1.179.701

1.256.880

-19.903

-77.179

1.159.798

1.179.701

Dotatie
Stand per 31 december
De bestemmingsreserve materiële vaste activa is door het bestuur bestemd in
overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.
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31-12-2020

31-12-2019

€

€

Bestemmingsreserve verschuivingen sociaal domein en innovatie (Welzijn) en Dock24
Stand per 1 januari

297.522

297.522

297.522

297.522

Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

De bestemmingsreserve verschuivingen sociaal domein en innovatie (Welzijn) en Dock24 is door het bestuur bestemd.
Het doel is om in 2021-2023 projecten te ondersteunen die aansluiten bij de strategie van Stichting Welzijn.
De middelen zullen onder andere worden aangewend voor frictiekosten Dock24 en de projecten vuurkracht,
Jongerenroute, buurtbemiddeling, join Us en peuter TV.

Bestemmingsreserve duurzaamheid
Stand per 1 januari

200.000

200.000

Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

200.000

200.000

De bestemmingsreserve duurzaamheid is door het bestuur bestemd.
Deze reserve zal in 2021 worden aangewend voor de renovatie en isolatie van het dak van Dock24.

Voorstel resultaatbestemming 2020:
Toevoeging aan de algemene reserve

9.

90.553

Voorzieningen
Voorziening voor groot onderhoud
Voorziening voor personele frictie en reorganisatie

627.443

575.332

5.430

53.327

632.873

628.659

575.332

734.038

-21.289

-101.340

73.400

73.400

627.443

575.332

Voorziening voor jubileumuitkeringen

Voorziening voor groot onderhoud
Stand per 1 januari
Overdacht middels activa-passiva transactie

-130.766

Af: onttrekkingen
Bij: dotatie
Stand per 31 december
Aan de voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag, deze wordt periodiek getoetst.
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31-12-2020

31-12-2019

€

€

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie
Stand per 1 januari

53.327

Overdacht middels activa-passiva transactie

32.508
-29.380

Af: onttrekkingen

-47.897

-3.128

5.430

53.327

Bij: dotatie

53.327

Stand per 31 december

Voorziening voor jubileumuitkeringen
Stand per 1 januari

7.916

Overdacht middels activa-passiva transactie

-7.916

Af: onttrekkingen
Bij: dotatie
Stand per 31 december
De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de

10. Langlopende schulden
Verplichting harmonisatie PSZ (langlopend deel)
Stand per 1 januari

130.353

260.707

-130.353

-130.354

Bestemming subsidiegelden voor dekking verplichting harmonisatie PSZ
Af: aflossingen
Stand per 31 december

130.353

De verplichting betreft resterende subsidiegelden uit de jaren 2018 en eerder vanuit het peuterspeelzaalwerk.
Deze dienen -in overleg met de gemeente Zwolle - binnen een periode van 3 jaar ingezet te worden ter dekking van
de verwachte frictiekosten die samenhangen met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in Zwolle.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
11. Crediteuren

144.349

29.957

12. Belastingen
Loonheffing

239.659

233.826

863

5.944

99.985
99.985

2.554
13.458
20.296
36.308

13. Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenpremies
14. Schulden aan gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur
Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang
Rekening-courant Stichting Travers

15. Vooruitontvangen subsidies
Gem. Zwolle bestemd voor bijdrage jeugdontmoetingsplekken Stadshagen
en Westenholte
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2019
Gem. Zwolle inzake WE en Achterstandenbeleid
Gem. Zwolle Diversen
Provincie Overijssel Wat wil je beleven op de Eemhoeve?
Stadskamer
Diverse subsidiesvertrekkers inzake vuurkracht
ZonMW Impacter (Kunnen Doen)
Diversen

16. Overige schulden en overlopende passiva
Verplichting harmonisatie PSZ
Reservering vakantiedagen
Reservering loopbaanbudget
Nog te betalen personeel
Overige schulden
Verplichtingen huisvesting

50.000

50.000
244.536

24.000
4.580

174.000
2.589
21.000
6.335

13.869
21.909
646.688
24.519
785.565

130.354
114.197
87.879
1.260
155.386
29.924
519.000
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12.889
511.349

130.354
92.533
71.523
1.138
244.963
82.156
622.667

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 Welzijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelastingschulden van affe entiteiten afzonderlijk en van de groep.
* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 257.000 (2019: EUR 390.000).
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
2020
BATEN
A.

2019

€

€

4.980.873
442.816
244.538
78.063

4.875.819

Subsidies
Gemeente Zwolle

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract)
Gem. Zwolle inzake WE en Achterstandenbeleid
Gem. Zwolle inzake Welzijn 2019 (contract)
Overige Gemeente Zwolle
Bijdrage Jeugdontmoetingsplekken Stadshagen en Westenholte
Correctie voor dekking Opbouwwerk 2019
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2019
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2017
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle WE en Achterstandenbeleid 2019
Aangemerkt als overige bijdragen
Totaal subsidies gemeente Zwolle

469.816

-25.000
119.568
-244.536
-24.000

390.781
-174.000

1.000
5.723.290

28.008
5.440.456

44.955
46.848

38.702
167.597
11.570
13.964
17.217

Fondsen

LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief)
ZonMw Impacter (Kunnen Doen)
BuurtCultuurfonds Zwolle
Stadskamer diverse projecten
Ministerie VWS Stagefonds
Provincie Overijssel wil je wat beleven op de Eemhoeve
Oranjefonds diverse projecten
Diverse subdidies inzake project Vuurkracht
Overig
Totaal fondsen

18.813

Eindtotaal subsidies en fondsen
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29.301
2.802
35.000
8.470
186.189

262.303

5.909.479

5.702.759

13.253

2020

B.

Opbrengsten activiteiten
Deelnemersbijdragen activiteiten
Incidentele- en permanente verhuur van accommodaties
Donaties Travers Fonds
Overige opbrengsten

c.

Bruto resultaat horeca
Opbrengsten horeca
Inkoopwaarde van de opbrengsten

Bruto winstpercentage van de verkoop

2019

€

€

125.166
169.559
10.105
66.162

133.300
211.073
20.202
100.493

370.992

465.068

55.758
-26.386

103.787
-49.066

29.372

54.721

52,7%

52,7%

LASTEN

D. Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie
Overige personeelskosten
Subtotaal
Ontvangen ziekengeld

3.372.220
555.190
274.164
-95.034
112.572
4.219.112
-69.567
4.149.545

Overige personeelskosten
Externe inhuur personeel
Studiekosten
Travers Academie
Wervingskosten
Reiskosten woon/werk
Interne doorberekening directie, management en klantadvies
Kosten Arbo
Diversen
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18.979
45.346
4.864
18.715

3.163.549
518.971
262.104
97.337
33.228
4.075.189
-56.778
4.018.411

44.330
54.335

18.672
-71.112

6.037
3.720
13.327
-102.095

0
77.108
112.572

1.131
12.443
33.228

2020

2019

€

€

84

85

Samenstelling personeelsbestand
Werknemers in dienst per 31 december
FTE uit vaste dienstverbanden

72,2

73,7

FTE uit meeruren

0,1

0,2

FTE uit doorbelastingen

1,4-

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

70,9

Gemiddelde parttime factor per 31 december

86%
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0,473,5
87%

WNT-verantwoording 2020 Stichting Travers Welzijn
I

De WNT is van toepassing op Stichting Travers Welzijn. Het voor Stichting Travers Welzijn
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13° maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13° maand van de functievervulling inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020
bedragen x€1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in

A.W. Bosch

A. Riemersma

Voorzitter Raad van
Bestuur

Directeur

01/01- 31/12

01/01- 30/06

0,111

0,556

2020
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

ja

ja
+,

Bezoldiging

¢

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

$

19.248

Beloningen betaalbaar op termijn

45.497

1.351

3.324

Subtotaal

20.599

48.821

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

22.333

55.223

N.v.t.

N.v.t.

20.599

48.821

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

A.W. Bosch

A. Riemersma

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x€1

Functiegegevens

Voorzitter Raad van
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in
2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Directeur
3

01/01- 31/12

01/01- 31/12

0,11

0,56

ja

ja

rR
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B e lo n in g plu s be la stba re

1 8 .6 6 2

on k o ste nv e rgo ed in g e n
B e lo n in g e n betaa lb a a r op te rm ijn

6 6 .5 9 0

1. 3 5 9

6 .6 5 5

Subtotaal

20.021

73.245

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

21.556

107.778

Bezoldiging

20.021

73.245

lb. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Travers Welzijn.
le. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020
bedragen x C 1

M. Drijver

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Bezoldiging

E. ter
Burg

Voorzitter

Lid

Lid

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/0131/12

's,

a

A. van Kalsbeek

a-a

Bezoldiging

1.512

1.012

1.012

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

3.350

2.233

2.233

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

1.512

1.012

1.012

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Nv.t.

N.v.t.

N.v.t.

M. Drijver

A. van Kalsbeek

E. ter
Burg

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

-

Geuevens
2019
9
bedragen x C 1
Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/0131/12

Bezoldiging

1.461

978

978

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

3.233

2.156

2.156

Aanvang en einde functievervulling in
2019
Bezoldiging

.,

.

es

-
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Gegevens 2020
bedragen x€1

W. Versteeg

F un ct egegevens

I
Ld

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

M. Koster

,..

-

?

Bezoldiging

Lid

¢

01/01- 31/12

01/01- 31/12

..

ki

-'

g

1.012

1.012

2.233

2.233

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

Nv.t.

Nv.t.

Bezoldiging

1.012

1.012

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

fi ,

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

-

Geuevens
2019
g
bedragen x€1

W. Versteeg

F uncrregegevens
t
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

I
Ld

I
Ld

01/01- 31/12

01/01- 31/12

.:,

'.'

s 5.a

Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

aß7

M. Koster

2

978

978

2.156

2.156

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1. 700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1. 700 of minder
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Travers Welzijn.

Tabel le Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan€ 1. 700
De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij
één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te
verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor
andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit
hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Travers Welzijn.
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lf. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1. 700 waarop de anticumulatie
bepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1. 700, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van meer dan € 1. 700.

Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Travers Welzijn.
lg. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van € 1. 700 of minder.

Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Travers Welzijn.
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020
bed ragen x€1
cti

·geg

A. Riemersma
rt

Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)

Directeur
0,556

Jaar waarin dienstverband is beëindigd
Uitkering wegens beëindiging van
het dienstverband

2020
«

Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

41.667

Individueel toepasselijk maximum

41.667

Totaal uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2020

41.667
41.667

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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2020

€
E.

€

Afschrijvingen

Afschrijving gebouwen en verbouwingen
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen
Boekverlies activa

F.

2019

17.868
53.666
0
71.534

73.460

287.341
4.066
89.400
72.012
71.231
116.556
-24.328

262.500
3.967
89.400
66.657
53.601
116.353
-29.620

42.926
27.346
24.593
0
26.300
737.443

44.063
29.193
33.087
-17.524

17.868
56.309
-717

Huisvestingskosten

Huur gebouwen
Pacht
Dotatie groot onderhoud
Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin
Schoonmaakkosten inclusief -middelen
Gas/water/electra
Teruggave energiebelasting
Beveiligingskosten
Verzekeringen en belastingen
Kleine inventarisaanschaffingen
Vrijval reservering huur en pacht gebouwen
Overige beheerskosten
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41.028
692.705

G.

H.

€

€

Kantoorartikelen

6.596

Drukwerk en kopieerkosten
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Vakliteratuur e.d.
Accountantskosten projecten
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen
Advieskosten
Consumpties interne organisatie en vrijwilligers
Buma en vergunningen
Automatiseringskosten
Kosten vrijwilligers
Kosten PR
Overige organisatiekosten

9.780
2.050
1.844
8.464

8.187
10.730
-84
4.563
4.901
6.714
484
17.978

9.704
7.663
14.989
9.175
22.705
30.642
123.612

6.349
23.126
9.890
6.122
22.625
121.585

388.994
269.816
658.810

591.024
269.816
860.840

471.218

418.393

Rente-inkomsten
Rente- en bankkosten

701
-7.909

Afrekenverschillen

80
-7.128

4.791
-4.537
-49

Kosten activiteiten

Peuterspeelzaal

Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen

J.

2019

Organisatiekosten

Welzijn

I.

2020

Financiële baten en lasten

Zwolle, 20 mei 2021
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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205

OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2020
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Accountants

G akertitly
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de Raad van Bestuur van
Stichting Travers Welzijn

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

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Travers Welzijn 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 Welzijn per 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
Oe jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

Oe balans per 31 december 2020;
Het exploitatieoverzicht over 2020; en
Oe 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 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 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 Welzijn 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 vernicht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V, waarop van toepassing
zjn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr 24425560
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen

Accountants

G akertilly

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereist toelichting juist en volledig is.
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:
Verslag van Bestuur en directie; 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
verslag van bestuur en directie 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 Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 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.
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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,
het Controleprotocol WNT 2020, 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
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
ge beurten issen.

Zwolle, 20 mei 2021
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
drs. G. Frühling RA
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