
tenkatehuizinga 
accountants + belastingadviseurs 

Zuiderval 60 Postbus 2323 7500 CH Enschede t +31(0)88 5005 100 
Ten Kate & Huizinga Accountants B.V. KvK 06045952 www.tenkatehuizinga.nl 

VERTROUWELIJK 
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Referentie: 
Datum: 

13789/2012/mk/nvh 
28 september 2012 

Betreft: beoordelingsverklaring financieel verslag 2011 en bevestiging bij de 
jaarrekening 2011 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij in vijfvoud onze beoordelingsverklaring bij het 
financieel verslag 2011 van Stichting Hersentumor.nl alsmede het door ons aangepaste en gewaar
merkte financieel verslag, ingericht conform R3 650 (Fondsenverwervende instellingen). 

Daarnaast ontvangt u de bevestiging bij de jaarrekening 2011. Wij verzoeken u deze bevestiging bij de 
jaarrekening te ondertekenen en naar ons te retourneren. Conform ons eerdere verzoek ontvangen wij 
graag een kopie van de notulen inzake de bestuursvergadering waarin het financieel verslag 2010 is 
vastgesteld alsmede een kopie van de (nog op te stellen) notulen waarin het financieel verslag 2011 
wordt vastgesteld, dit ter completering van ons dossier. 

In overeenstemming met hetgeen bepaald is in RJ 650 (Fondsenverwervende instellingen) voor de 
jaarverslaggeving, verdient het sterk de aanbeveling om met ingang van het boekjaar 2012 een 
kasstroomoverzicht in het financieel verslag op te nemen. 
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Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij 
dat graag. 

Hoogachtend, 

Paraaf voqpwaarmerkingsdoeleinden: 
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Bijlagen: - beoordelingsverklaring (in vijfvoud); 
- gewaarmerkt financieel verslag 2011; 
- bevestiging bij de jaarrekening. 
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BEOORDELINGSVERKLARING 

Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen financieel verslag 2011 van Stichting Hersentumor.nl te 
Bussum bestaande uit de balans en de winst-en-verliesrekening met de toelichting beoordeeld. Het 
bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag met de 
toelichting, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Het is onze 
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake het financieel verslag te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 
2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werk
zaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting 
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de 
omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een 
controleverklaring kan worden ontleend. 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat het financieel verslag geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Hersentumor.nl per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in 
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". 

Enschede, 28 september 2012 
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1. VOORWOORD 

2011 is een bijzonder jaar gebleken voor Stichting Hersentumor.nl. 
Er is een start gemaakt met het updaten van website, de eerste publieksdag is 
tot stand gekomen en er zijn besprekingen gestart met de Stichting 
Stophersentumoren.nl. 

De voorzitter en oprichter van de Stichting Michel Rudolphie heeft aangegeven 
dat hij aftreedt als voorzitter omdat hij benoemd is tot directeur van Stichting 
KWF Kankerbestrijding. Deze functie is niet te combineren met het 
voorzitterschap van de Stichting Hersentumor.nl. 

Het is zijn verdienste geweest om het unieke platform/de website tot stand te 
brengen en de informatie te ontsluiten voor patiënten, naasten en professionals. 
De Stichting is hem zeer erkentelijk voor wat hij bereikt heeft en wensen hem 
veel succes bij het KWF. 

In 2011 zag de Stichting zich ook geconfronteerd met het faillissement van haar 
webhosting partij. Door onjuist handelen van de curator is de website uit de lucht 
gegaan. Gelukkig is de primaire website op korte termijn weer life gegaan. Met 
de kinderwebsite zijn er nog problemen aangezien het cms niet meer te traceren 
is. In 2012 moet dit hersteld worden. 

2. ALGEMENE INFORMATIE 

Stichting Hersentumor.nl is in 2005 opgericht. De statuten van de Stichting zijn 
laatstelijk gewijzigd op 11 mei 2011. 

Statutaire naam: Stichting Hersentumor.nl 
Statuta i re zete I: N a a rd e n 

Bezoekadres: van Tuyll van Serooskerkenweg 78-1, 1076 JN Amsterdam 
Postbus 382, 1400 AJ Amsterdam 

Website: www.hersentumor.nl 
e-mailadres: info(a>hersentumor.nl 

KvK nummer: 32110035 

Rekeningnummer: 42.88.00.564 ABN AMRO te Amsterdam, ten name van: 
Stichting Hersentumor.nl 
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3. OVER DE STICHTING 

3.1 Doel van de Stichting 

Het statutaire doel van de Stichting is: 
a. het verschaffen van informatie met betrekking tot hersentumoren; 
b. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren; 
c. het bevorderen van de zorg voor patiënten die lijden aan een 

hersentumor; 
en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het oprichten van een webbased informatie platform; 
b. het beheren van een (inter)actieve website; 
c. het ontwikkelen en beschikbaar stellen van informatieve en 

educatieve producten; 
d. het organiseren van lezingen en symposia; 
e. het instellen van een stimuleringsprijs bestaande uit het verlenen 

van een stipendium; 
f. het (doen) genereren van geldmiddelen ten behoeve van de 

hiervoor omschreven doelstellingen. 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

3.2 Visie, beleid en strategieën 

De missie van de Stichting is een belangrijke speler te zijn waar het gaat om 
voorlichting over hersentumoren. Met de website www.hersentumoren.nl is het 
doel van de Stichting iedereen die meer wil weten over hersentumoren te 
informeren. 

Door zich te richten op één aandoening, hersentumoren, is de Stichting in staat 
om de autoriteit te zijn op dit terrein en om op te komen voor de belangen van 
de betrokken patiënten plus hun naasten en beroepsgroepen. 

Mensen, familieleden of hun van mensen die worden geconfronteerd met een 
hersentumor hebben veel vragen. Een website met betrouwbare informatie over 
de soorten hersentumoren, de gevolgen van hersentumoren en tips voor het 
dagelijkse leven is waar de Stichting voor staat. Met behulp van neuro-
oncologische specialisten en verpleegkundigen zet de Stichting zich in voor zo 
volledig mogelijk informatie, het bevorderen van onderzoek en het onder de 
aandacht brengen van de ziekte bij het publiek. 

Met de organisatie van de publieksdag heeft de Stichting ook ten doel patiënten 
en naasten en andere geïnteresseerden op een zo begrijpelijk mogelijke wijze op 
de hoogte te brengen van de zorg voor patiënten met een hersentumor. 
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In 2012 wenst de Stichting de website te vernieuwen en een verdere 
professionaliseringsslag door te voeren. Om dit te bewerkstelligen zal worden 
wellicht een betaalde kracht worden aangesteld. 

Stichting Hersentumor.nl streeft een belangrijker speler te zijn tussen het veld 
en de patiënt, 

De Stichting beoogt een gedreven, onafhankelijke, betrouwbare en 
laagdrempelige en transparante organisatie te zijn die grotendeels via internet 
opereert waar men - indien de website het antwoord niet biedt - vragen kan 
stellen, jaarlijks een publieksdag te organiseren en een stumuleringsprijs uit te 
reiken. De stichting streeft er naar binnen enkele werkdagen de gestelde vragen 
te beantwoorden. 

Het beleid van de stichting is te werken met een geheel onbezoldigd bestuur en 
vrijwilligers die zich allen enthousiast inzetten met één gezamenlijk doel: het 
verschaffen van informatie over hersentumoren. 

De stichting streeft ernaar de banden met het veld en de patiënt te versterken. 
Dit doet de stichting enerzijds door de website en mensen in de gelegenheid te 
stellen vragen te stellen en anderzijds het onderhouden van contacten met 
mensen uit het veld. 

3.3 Kerntaken 

De Stichting heeft de volgende kerntaken voor ogen: 

- een leidende rol in te nemen in voorlichting met betrekking tot 
hersentumoren, internet heeft hierin een grote plaats 

- de informatie op de website up to date te houden; 
- mensen op de hoogte te houden van de huidige stand van kennis en 

wetenschap; 
- door middel van voorlichting zorgen voor duidelijkheid en wellicht 

verbetering van kwaliteit van leven van patiënten met een hersentumor; 
- het beantwoorden van vragen over hersentumoren; 
- contacten te onderhouden met aanverwante organisaties en de 

academische centra; 

3.4 Juridische structuur 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 
leden. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
en beschikt eveneens over het CBF-certificaat voor kleine goede doelen. 

3.5 Statuten(wijziging) 
In 2011 heeft het bestuur de statuten gewijzigd. De statuten zijn ingericht naar 
de eisen van de belastingdienst voor de ANBI-status en naar de eisen van het 
CBF voor het CBF-certificaat voor kleine goede doelen. , , , 
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4 BESTUUR 

4 . 1 . Taak bestuur 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van zijn 
taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de 
Stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. 

4.2. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestond in 2011 uit: 
1. Drs Michel Rudolphie, MBA, voorzitter 

Nevenfuncties: Lid Cliëntenraad Tergooiziekenhuis, Hilversum/Blaricum; 
Lid; Stichting Vrienden van de Pijp, Rotterdam; Vice President Nucletron 
BV 
mevrouw mr. F. van Harskamp, secretaris 
Nevenfunctie: kandidaat-notaris, Van Doorne N.V. 
Drs Rolf de Gier, penningmeester 
Nevenfunctie: Directie Rituals Cosmetics 
Prof. Dr Martin van den Bent, neuroloog Erasmus MC, lid (medische zaken) 
Nevenfunctie: Neuroloog, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Prof Dr. Jan Heimans, neuroloog 
Nevenfunctie: hoogleraar neurologie VU medisch centrum. 

2. 

4. 

4.3 Bezoldiging/vacatiegelden 
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden en geen bezoldiging (geen 
enkele vorm van vergoeding). 

4.4 Benoeming en zittingsduur 
Bestuurders worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal 5 
jaar en zijn éénmaal herbenoembaar. Een rooster van aftreden wordt 
bijgehouden. 

4.5 Bestuursvergaderingen 
In 2011 is het bestuur 6 maal bijeengekomen. De bestuursvergaderingen vinden 
plaats ten kantore van één van de bestuursleden zodat er geen kosten behoeven 
te worden gemaakt voor de huur van een vergaderruimte. Van alle 
bestuursvergaderingen in het jaar 2011 zijn notulen gemaakt. 

4.6 Bestuursbesluiten 
Alle besluiten van de Stichting zijn unaniem genomen. In de perioden gelegen 
tussen de bestuursvergaderingen in hebben de bestuurders telefonisch en/of e-
mail contacten. 
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5. ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING 

5.1 Statistiek website www.hersentumor.nS 

De hoofdactiviteit van de Stichting was het bieden van informatie via de website. 

Top 10 van meest bezochte webpagina's: 
- Wat zijn hersentumoren? 
- Soorten hersentumoren 
- Hoofdpijn 
- Behandeling 
- Veranderingen in verstandelijke vermogens & gedrag 
- Prognose 
- Gliomen 
- Leven met een hersentumor 
- Diagnose 

Ongeveer tweemaal per week werd er een vraag gesteld die door een van de 
leden van de denktank is beantwoord. 

5.2 Ties Rudolphie Stimuleringsprijs 2011 

In oktober 2011 heeft Stichting Hersentumor.nl voor de vijfde maal de Ties 
Rudolphie Prijs uitgereikt tijdens het wetenschappelijk congres van de Landelijke 
Werkgroep Neuro Oncologie (LWNO). 

De prijs kan worden uitgereikt aan alle initiatieven die de aandacht vestigen op 
het vakgebied. 

Een hersentumor heeft een enorme impact op het leven van de patiënt. Maar ook 
hun omgeving wordt geconfronteerd met verstrekkende gevolgen. Het is daarom 
belangrijk om onderzoek te doen naar betere behandeltechnieken van 
hersentumoren. Dit is reden voor Stichting Hersentumor.nl om jaarlijks de Ties 
Rudolphie Prijs uit te reiken. 

5.3 Publieksdag 

Op initiatief van Prof Dr. M. Van den Bent is in 2011 een werkgroep geformeerd 
die op basis van ervaringen in Duitsland een eerste Publieksdag voor patiënt en 
naasten in Nederland heeft georganiseerd. Doel is om een dag te organiseren 
voor de patiënt met sprekers die alle facetten van de behandeling van een 
hersentumor kan uitleggen. 

Met behulp van vele enthousiaste vrijwilligers heeft de publieksdag op zaterdag 
16 april 2011 plaatsgevonden. 

De publieksdag was een groot succes en voorziet in een behoefte van de 
patiënten en hun naasten. Deze dag is mogelijk gemaakt door de inzet van alle 
betrokkenen, te weten de programmacommissie, de organisatiecommissie, 
Vereniging Cerebraal (werkgroep hersentumoren) tenkatehu iz inga+ 
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DESKUNDIG 

Stichting wordt < 

ktank (Raad v 

Dr Lukas Stal 
Lies Braam, \ 
Amsterdam) 
Prof. Dr Jan r 
Dr Martin KIe 
Drs Fenna Po 
Dr Tjeerd Pos 
Dr Peter Smii 

Programma commissie: 
- Prof. Dr. Martin van den Bent; 
- Dr. Jacoline Bromberg; 

Prof. Dr. Jan Heimans; 

- Dr. Lukas Stalpers 

Organisatiecommissie: 
Ester de Graaf; 
Aart den Hartog; 
Marlou van de Kar. 

Vereniging Cerebraal, werkgroep Hersentumoren 
John de Bruin; 
Jelle de Vries. 

Jer kamer 

Dr Jacoline Bi 
Dr Wil Dolsnrii 
Dr Roel Redd! 
Dr Netteke Si 

Vanwege het grote succes van de eerste publieksdag is besloten om deze 
publieksdag jaarlijks te laten plaatsvinden. Deze zal op 17 maart 2012 
plaatsvinden. 

FINANCIËLE POSITIE EN BELEID 

tent Redactie 

Drs Mariette 
Marlou van di 
Amsterdam) 

iseurs 

In 2011 zijn diverse donaties binnengekomen in totaal ruim vierentwintig 

duizend euro (€ 24.000,00). 

Bij de kosten was de geldprijs voor de Ties Rudolphie stimuleringsprijs een gr 
uitgave, te weten drieduizend euro (€ 3.000,—). 

De kosten voor de publieksdag 2011 zijn volledig gesponsord. 

Mr Saskia Las 

PLANNEN V< 

en het aangeko 
Itichting van bel 
ï eenvoudige kli 

vebsite van de £ 
ssement van de 
srbracht. 

Er is in 2011 een instroom van minimaal € 50K en een eigen vermogen van 
eveneens minimaal € 50K. De bureaukosten zijn per jaar niet meer dan 20% 
de jaarinkomsten. 

De Stichting beschikt over een CBF-certificaat. De som der baten van de 

Stichting is niet groter dan € 500.000 per jaar. 

Alle besluiten met betrekking tot de financiën zijn door het gehele bestuur 
genomen. De jaarrekening wordt beoordeeld door Ten Kate Huizinga Account 
B.V. te Enschede. 

Nadere informatie en de balans zijn te vinden in de jaarrekening 2011. 

nen/acties voor 

Het organiser 

De jeugdweb: 

'erslag 2011 Stichti Jaarverslag 2011 Stichting Hersentumor.nl 
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- De website www.hersentumor.nl updaten 
- Het aantrekken en benoemen van een nieuwe voorzitter 
- In oktober 2012 zal naar alle waarschijnlijkheid voor de zesde maal de 

Ties Rudolphie worden uitgereikt, stimuleringsprijs uitreiken aan een 
veelbelovende onderzoeker 

- Een solide en transparante financieringsstroom zal moeten worden 
ontwikkeld en mogelijkheden van fondsenwerving dienen te worden 
nagegaan; 
Het verkennen naar de mogelijkheden voor de verdere samenwerking met 
partners in het veld waaronder Stichting STOPhersentumor.nl; 

- De inkomsten van de Stichting zullen bestaan uit donaties /bijdragen van 
derden ten behoeve van de organisatie van de publieksdag. Het doel van 
de stichting is de publieksdag 2012 geheel met donaties/bijdragen te 
financieren. De Stichting verwacht naast deze donaties/bijdragen 
nauwelijks tot geen andere inkomsten. 

- De Stichting verwacht geld te besteden aan het actualiseren van de 
website. Dit is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen op het gebied van 
informatievoorziening. 

- De Stichting verwacht géén kosten te maken ten behoeve van 
fondsenwerving. 

De begroting voor het komend boekjaar wordt toegevoegd aan de jaarrekening. 

9. VASTSTELLING 

Aldus vastgesteld door het bestuur. 
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10. Bijlage, financieel jaarverslag 2011 

Stichting Hersentumor.nl 

Balans per 

Liquide middelen 
Bank 

31 december 2010 

98.463,54 

31 december 2011 

107.995,05 Vermogen 

31 december 2010 

98.463,54 

31 december 2011 

107.995,05 

98.463,54 107.995,05 98.463,54 107.995,05 

Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari t / m 3 1 december 

2010 2011 Begroting 2012 

Inkomsten 
Donaties 

Uitgaven 

Prijs 
Div. deel 
XS4all 
Bankkosten 
Publieksdag 
Uitgaven 

84.069,83 

3.000,00 
2.700,49 

283,14 
50,97 

-
2.638,25 

24.035,72 

3.000,00 
-

317,11 
58,27 

10.241,19 
887,64 

Ontvangen rente 

Resultaat 

8.672,85 

75.396,98 

14.504,21 

9.531,51 

100.000,00 

3.000,00 
35.000,00 
35.000,00 

27.000,00 

100.000,00 

Toelichting 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Hersentumor.nl, statutair gevestigd te Naarden, bestaan voornamelijk uit: 
- werven van middelen in geld door middel van donaties, giften, acties etc. 
- ter beschikking stellen van financiële middelen voor onderzoek naar hersentumoren 
- verstrekken van informatie over hersentumoren 
- onderhouden van de website www.hersentumor.nl 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving alsmede 
met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenverwervende instellingen". 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Liquide middelen 
Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 
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BEOORDELINGSVERKLARING 

Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen financieel verslag 2011 van Stichting Hersentumor.nl te 
Bussum bestaande uit de balans en de winst-en-verliesrekening met de toelichting beoordeeld. Het 
bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag met de 
toelichting, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Het is onze 
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake het financieel verslag te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 
2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werk
zaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting 
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de 
omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een 
controleverklaring kan worden ontleend. 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat het financieel verslag geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Hersentumor.nl per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in 
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". 

Enschede, 28 september 2012 



Ten Kate & Huizinga Accountants B.V. 
T.a.v. de heer drs. J.W.F. Löwik RA 
Postbus 2323 
7500 CH ENSCHEDE 

Bussum, 28 september 2012 

Geachte heer Löwik, 

Deze bevestiging bij het financieel verslag wordt afgegeven in samenhang met uw beoordeling van 
het financieel verslag van Stichting Hersentumor.nl, bestaande uit de balans per 31 december 2011 
en de winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, die gericht is op het afgeven van een 
beoordelingsverklaring. 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van het financieel verslag en wij bevestigen 
naar ons beste weten en overtuiging het volgende: 

1. Wij hebben u inzage gegeven in de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende 
gegevens en alle notulen van de Vergaderingen van het Bestuur. 

2. De vennootschap heeft voldaan aan wet- en regelgeving, die bij niet nakoming van materieel 
belang zou kunnen zijn voor de het financieel verslag. 

3. Wij bevestigen dat: 

a. onder de term fraude wordt verstaan een opzettelijke handeling door één of meer personen uit 
de kring van de leiding, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij 
misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Ook 
afwijkingen die voortkomen uit het onrechtmatig onttrekken en doen toevloeien van waarden 
aan de entiteit, waaronder het ongeautoriseerd bezwaren van activa, vallen hieronder. 
Frauduleuze financiële verslaggeving omvat opzettelijke afwijkingen of het weglaten van 
bedragen of toelichtingen in het financieel verslag om gebruikers te misleiden; 

b. wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de opzet en invoering van de maatregelen van 
interne beheersing om fraude te voorkomen en te ontdekken; 

c. wij hebben u op de hoogte gesteld van alle aanwijzingen voor fraude, beschuldigingen van 
fraude of fraude met mogelijke invloed op het financieel verslag van de stichting die ons 
bekend zijn door mededelingen van werknemers, voormalige medewerkers, analisten, 
regelgevende instanties of anderen. 

d. wij hebben de resultaten gemeld van onze inschatting van het risico dat het financieel verslag 
afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten als gevolg van fraude. 

4. Wij zijn van mening dat de ongecorrigeerde afwijkingen, niet van materieel belang zijn, zowel 
afzonderlijk als in totaal, voor het financieel verslag als geheel. 



5. Wij hebben geen voornemens die een invloed van materieel belang zouden kunnen hebben op de 
huidige boekwaarde van de activa en passiva zoals opgenomen in het financieel verslag, dan wel 
op de rubricering daarvan. 

6. Wij zijn van mening dat er geen bijzondere waardeverminderingen dienen te worden doorgevoerd 
met betrekking tot vaste activa die in de balans zijn opgenomen. 

7. Wij hebben alle verplichtingen, voor zover van toepassing, verwerkt of toegelicht in het financieel 
verslag en alle voorwaardelijke verplichtingen en garanties die aan derden zijn afgegeven, zijn in 
de toelichting van het financieel verslag vermeld. 

8. Wij bevestigen dat de bijgevoegde analyse onze plannen bevat voor toekomstige activiteiten die 
van belang zijn voor de continuïteit van de entiteit. 

9. Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die aanpassing vereisen van het 
financieel verslag of de toelichting daarop. 

Hoogachtend, 

Stichtir g Heijs^ntumor.n 

Namen 

R. de Gier fpeflilThgmeester) 


