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Doelstelling van de Stichting
Stichting voor Armen en Wezen (SAW) is opgericht bij notariële akte d.d. 17 april 1989 te Zoetermeer.
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het verlenen van materiële en
immateriële hulp aan behoeftigen, in het bijzonder aan kinderen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer samen te werken met organisaties en
personen die eenzelfde doel nastreven en voorts door:
• Het stichten en in stand houden van bibliotheken, internaten, gezondheidscentra en andere
faciliteiten voor het welzijn in het algemeen;
• Het bevorderen van sociaal-maatschappelijke, culturele en andersoortige voorlichting;
• Het ter beschikking stellen van hulpgoederen zoals levensmiddelen en medicamenten binnen
het kader van de doelstelling van de Stichting.
De Belastingdienst heeft de Stichting met ingang van 1 januari 2009 (RSIN - Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 800595889) de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) verleend.

Belangrijke feiten en cijfers
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan het eind van elk boekjaar worden de
boeken afgesloten. Het bestuur stelt vervolgens een jaarrekening en jaarverslag op in
overeenstemming met de daarvoor gestelde wettelijke en overige eisen. De Kascommissie van de
Stichting beoordeelt de jaarstukken en brengt op grond van haar bevindingen schriftelijk verslag uit
aan het bestuur. De jaarstukken worden, behoudens bijzondere omstandigheden, uiterlijk binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld.

Personalia
Bestuur
Het bestuur van Stichting voor Armen en Wezen bestaat uit tenminste drie leden. Tot de overige
organen van het bestuur behoort een Kascommissie. Tevens is er een kasbeheerder.
Het bestuur als volgt samengesteld:
1 Bhaskerperkash Rewti, Zoetermeer - voorzitter
2 Shama Doerga, Zoetermeer - penningmeester
3 Maitrie Veltman, Den Haag - secretaris
Profielschets van het bestuur en overige organen.
Voorzitter
Voorzitter Bhaskerperkash Rewti (Zoetermeer) is geboren in Suriname en heeft zich sinds 1974 in
Nederland gevestigd. Hij startte in 1994 met zijn Vēdische studies en is als Pandit in 1995 ingewijd in
India. Daarnaast heeft hij in 2009, eveneens in India, de titel van ‘Arya’ verkregen. De heer Rewti is al
jarenlang als Hindoepriester (Pandit) werkzaam in Nederland. Sinds begin 2006 had hij
dienstbetrekking bij de Belastingdienst. Daarvoor was hij als looninspecteur verbonden bij het UWV
alsmede. Vanaf 2007 is hij secretaris van PRASNE (Pratinidhi Arya Sabha Nederland), het
overkoepelend orgaan van Arya Samadj organisaties in Nederland. Dit orgaan fungeert onder meer als

Pagina 3

aanspreekpunt van de overheid in het kader van het gemeentelijk overleg met de verschillende
geloofsvertegenwoordigingen in onze samenleving. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van Woonzorg
Haaglanden (WZH) Transvaal in Den Haag. Hij heeft in verband met zijn vervroegd pensioen de
werkzaamheden bij PRASNE en WZH per 1 mei 2021 beëindigd. De heer Rewti heeft veel affiniteit met
ontwikkelingswerk en is vooral begaan met het lot van de minder bedeelden in de wereld. Hij
beschouwt het als onze (morele) plicht om armen, met name behoeftige ouderen een beter leven te
geven en kwetsbare kinderen aan een zinvolle toekomst te helpen.
Penningmeester
Shama Doerga.
Secretaris
Maitrie Veltman-Rewti is geboren in Suriname. Zij startte haar loopbaan in de verzorging/verpleging
in Nederland. Zij draagt vrijwilligerswerk een warm hart toe, met name als het gaat om het ledigen van
de noden van kinderen die een relatief hoog risico lopen voor sociale uitsluiting. Elk kind heeft recht
op scholing en voedsel.
Kascommissie
De Kascommissie is belast met het financieel toezicht van de Stichting. De commissie kan zowel
tussentijds als per jaareinde inzage krijgen in de administratie en heeft toegang tot alle boeken en
bescheiden van de Stichting. Tenminste jaarlijks onderzoekt de Kascommissie de opgestelde
jaarrekening. De werkzaamheden en bevindingen evenals het daarop gebaseerde oordeel van de
commissie wordt weergegeven in een bij het Jaarverslag op te nemen verklaring. Een goedkeurend
oordeel strekt het bestuur tot decharge. De Kascommissie wordt benoemd door de leden en bestaat
uit ten minste één en maximaal drie personen, te weten:
1. Mr. Amrish Kandhai, Zoetermeer De heer Kandhai is fiscaal jurist, en werkzaam bij de
Belastingdienst in Den Haag.
2. Archana Rewti, Den Haag. Mevrouw Rewti is afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool en is
momenteel als inkoopadviseur werkzaam bij de Ministerie van Binnenlandse zaken in Den
Haag.
3. Bhadershein Rewti, Den Haag De heer Rewti heeft in het verleden een leidinggevende functie
bekleed bij het voormalige PTT en zet zich al vele jaren in voor tal van welzijnsverenigingen,
zoals de Arya Samadj Nederland (ASAN) te Den Haag.
Kasbeheer
Angela Malhoe Mishre doet het kasbeheer voor SAW. Zij is ondernemer en heeft een eigen
coachingsbedrijf shikshacoaching.nl. Als gediplomeerde kindercoach, lifecoach en trainer Weerbaar
Opvoeden begeleidt Angela ouders en kinderen die last hebben van onzekerheid, moeite hebben met
weerbaar zijn, moeite met het vinden van hun identiteit, faalangst, hoog gevoeligheid, concentratie
en/of motivatieproblemen ervaren. Samen met ouders en kind wordt er dan gekeken waar het
probleem zit en hoe het kind zichzelf in de toekomst kan helpen na de geboden hulp van Angela. Zij
zet zich in om levens te redden (van minder bedeelde kinderen) en samen met SAW te werken aan een
betere toekomst. Haar motto is dat armoede moet worden bestreden en burgerrechten gerespecteerd
dienen te worden in de wereld. Zij streeft naar een duurzame armoedebestrijding en een beter leven
voor mensen in ontwikkelingslanden. Zij geeft speciale aandacht aan gelijke rechten en kansen voor
kinderen.
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Personeelsbestand
Bij de Stichting zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuur en de Kascommissie zijn niet bezoldigd.
Voor noodzakelijk gemaakte kosten kan aan de vrijwilligers een vergoeding worden toegekend.

Verslag van het bestuur
Algemeen
Sedert het boekjaar 2002 geeft de Stichting daadwerkelijke inhoud aan de statutaire doelstellingen.
SAW werkt samen met organisaties die gelijke doelstellingen nastreven, zoals:
• Shrimad Dayānand Vēda Vidyalay - New Delhi, India
• Seva Network Foundation - Den Haag, Nederland
• Stichting NCDO - Amsterdam, Nederland
• Stichting Cordaid - Den Haag, Nederland
• Vereniging Ārya Dewaker - Paramaribo, Suriname
• Stichting Mahariṣhi Dayānand Wéd Widyâlay - Den Haag, Nederland
• Uitvaartbedrijf Jagroep – Paramaribo, Suriname
• Stichting PRASNE – Den Haag, Nederland
• Wilde Ganzen – Amersfoort, Nederland

Beleidsplan
De meeste donaties die ontwikkelingsorganisaties (al dan niet op godsdienstige grondslag) vanuit de
zogenoemde rijke landen voor kwetsbare, bedreigde kinderen ophalen gaan via gelieerde lokale
organisaties en overige tussenschakels (partners, coalities) naar de uiteindelijke hulpbehoevenden.
Bij de fondswerving wordt meestal niet, dan wel onvoldoende duidelijk gemaakt dat de gelden naar
eigen of gelieerde godsdienstige organisaties gaan. De secundaire doelstelling van deze godsdienstige
organisaties is feitelijk om door middel van hulp aan deze kinderen, deze zwakke groep te bekeren tot
‘het geloof’. Stichting voor Armen en Wezen tracht hulp aan wees- en overige arme kinderen te geven
zonder dat sprake zou moeten zijn van acceptatie tot een of andere religie.
SAW is een uiterst kleine organisatie. Door middel van contacten in vooral Suriname en India tracht
SAW kleinschalige, maar belangrijke projecten op te pakken. Zodra een projectplan gereed is voor
realisatie gaat SAW aan de slag met de fondsenwerving. Meteen nadat deze fase is afgerond kan het
project worden opgestart. De simpele organisatievorm brengt met zich mee dat de noodzakelijke
overheadkosten tot een minimum kunnen worden beperkt, mede door de inzet van vrijwilligers die
zich onbezoldigd inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting.
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Ontwikkelingen in het boekjaar 2021
Bouw polikliniek India te Padampur. In
een arme streek in India profiteert lang
niet iedereen van de economische groei
en vooruitgang in het land. Door toedoen
van de Corona pandemie heeft de
Stichting voor Armen en Wezen weinig
activiteiten kunnen uitvoeren. De
lopende activiteit in Bharat namelijk “ het
bouwen van een polikliniek” heeft
vertraging opgelopen door Corona. De economie van India groeit razendsnel. Helaas profiteert nog
lang niet iedereen van deze groei. In de streek Padampur zijn veel bewoners erg arm. Ze doen wat ze
kunnen om vooruit te komen in het leven, maar dat is ontzettend moeilijk. Ze leven van slecht betaalde
banen en moeten elke dag maar hopen dat ze genoeg geld hebben om hun kinderen te eten kunnen
geven.
Nauwelijks medische hulp aanwezig
Padampur: In deze streek is de
gezondheidszorg beperkt. Er zijn niet veel
klinieken en de artsen en verpleegkundigen
die er werken hebben vaak te weinig
specialistische kennis om goede zorg te
kunnen bieden. Alleen de rijken kunnen het
zich permitteren om naar een goede kliniek
te gaan.
Hierdoor is de kwaliteit van leven in deze
regio laag. Zieke mensen krijgen niet de
medicijnen die ze nodig hebben, zwangere
vrouwen
krijgen
niet
de
juiste
noodzakelijke begeleiding en kinderen worden niet ingeënt tegen ziekten. Het sterftecijfer van
bijvoorbeeld zwangere vrouwen in Padampur is het hoogste van heel Bharat.
Tijd om er wat aan te doen
Hoog tijd om daar wat aan te doen! Indiase
organisaties
hebben
de
handen
ineengeslagen met Stichting Armen en
Wezen en Wilde Ganzen. Wij bouwen In
Padampur in het dorpje Deoli een
polikliniek, zodat de meest kwetsbare
groepen toegang krijgen tot goede zorg.
Hier kunnen straks de meest kwetsbare
mensen in de buurt goede zorg krijgen. Het
wordt een laagdrempelige kliniek, waar
iedereen geholpen kan worden. Zwangere
vrouwen, ouderen, kinderen en mensen
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met een beperking krijgen hier de beste hulp die mogelijk is. Er worden voorlichtingsprogramma’s
opgezet en er is een ambulance beschikbaar. Goed opgeleide artsen en verpleegkundigen gaan de
kliniek runnen.
De hele regio helpt mee
Vrijwilligers en mensen uit de buurt zetten zich ook voor deze kliniek in. Zo gaan vrijwilligers niet allen
meehelpen in de kliniek, maar ook voedsel doneren. Twee lokale artsen hebben al toegezegd kleine
operaties te willen uitvoeren en enkele winstgevende bedrijven in India zijn bereid iedere maand de
kliniek financieel te steunen.
De vorderingen van de bouw
De bouw van de polikliniek is eind 2010 van start gegaan. Echter door toedoen van Corona moest
opnieuw 2x gestopt worden met het bouwen. Op dit moment is de bouw bijna af en hopelijk zal in het
eerste kwartaal van 2022 de opening plaatsvinden.
Project maaltijden Orissa
Er is een jongens- en een meisjesinternaat in Ōḍiśā. Stichting voor Armen
en Wezen heeft deze internaten in het dorpje Paikmal in de afgelopen
jaren mede helpen opzetten. Er wonen momenteel 180 weeskinderen.
De dagelijkse maaltijden van deze kinderen zijn voornamelijk rijst met
daal (gemaakt met erwten). De maaltijden zijn niet volwaardig, maar ze
hebben tenminste een volle buik. De Stichting voor Armen en Wezen
heeft deze kinderen in mei 2021 getrakteerd op lekkere maaltijd. Vele
soorten gerechten worden dan klaargemaakt en er wordt lekker
gegeten.
In juni 2021 zijn opnieuw uitgebreide maaltijden uitgedeeld maar nu aan ongeveer 500 weeskinderen
in de jongens- en meisjesinternaat te Ōḍiśā, Delhi en Dēhrādūn.
Hulp aan armen in Suriname
Er zijn veel armen in Suriname. SAW draagt periodiek financieel bij om crematies van arme families te
verlichten. Om dit te bereiken werkt de Stichting voor Armen en Wezen samen met een uitvaartbedrijf
in Suriname, zodat dit bedrijf met korting een uitvaart geregeld kan worden.
Hulp aan de allerarmsten in Nederland
In Nederland wonen veel ouderen die een gekort pensioen ontvangen. Het wordt gekort omdat de
aantal jaren gewoond in Suriname niet meetellen voor de opbouw van AOW. Ze moeten rondkomen
met heel weinig geld. Overlijdt er een dierbare in Suriname dan kunnen ze niet naar Suriname afreizen
voor de crematie. De Stichting voor Armen en Wezen heeft in 2021 gelden bijgedragen aan een
mevrouw die een inkomen heeft van minder dan het sociaal minimum om naar de crematie te gaan
van haar overleden broer in Suriname.

Pagina 7

Boeken en brochures
De stichting voor Armen en Wezen heeft in 2020 en 2021
gewerkt om het boek “Sanskāra Bhāskara” uit te geven. Dit
boek is op 25 oktober 2021 gepresenteerd.
Dit boek behandelt hoe we op de wereld een samenleving
kunnen creëren, waarbij er geen rekening mee wordt
gehouden van welke geloof, godsdienst of sekte u deel van
uitmaakt. De gelijkwaardigheid van ieder mens ongeacht wie
of wat u bent wordt hierin behandeld met de hoop dat
hierdoor de vrede op aarde dichterbij kan komen.
De behandelde onderwerpen zijn o.a.:
•
•
•

•
•
•
•

Wat zijn de kenmerken van een mens?
Waarom mag u uzelf een mens noemen?
Is er maar één waarheid of zijn er verschillende
waarheden? Als er één waarheden is, waarom wordt
dan de samenleving door deze waarheid uit elkaar
gehaald. Waarom maken mensen elkaar dood onder
de mom van geloof, religie of sekte? Waarom zoveel godsdiensten die elkaar uitsluiten en
oorlogen veroorzaken? Door deze oorlogen ontstaat armoede en veel wezen
Zijn er verschillende rassen of is er maar één menselijk ras met verschillende lichamelijke
uiterlijk?
Hoe gaat u om met rijkdommen? Is rijkdom zaligmakend? Waarom zijn er mensen in de wereld
die ondanks veel materiele rijkdommen heel ongelukkig leven?
Waarom is er armoede?
Dient u als mens andere hele armen en wezen financieel te helpen?

Al deze vragen worden in het boek “Saṁskāra Bhāskara” behandeld. De auteur van dit boek is de
voorzitter van SAW de heer Bhasker Rewti. De Stichting voor Armen en Wezen hoopt met dit boek
weer gelden te genereren zodat met de opbrengsten weer andere armen kunnen worden geholpen.

Website
De website van de Stichting voor Armen en Wezen (armenenwezen.nl) is vrij verouderd en niet van
deze tijd. Het is ook niet goed genoeg geüpdatet. In 2021 is besloten de website te vernieuwen. SAW
heeft vele boeken die aan de man moet worden gebracht. Hiervoor heeft SAW een speciale website
geopend namelijk vedischeboeken.nl. Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar de bankrekening van
SAW. Deze inkomsten worden gebruikt voor de doelen van SAW.

Vooruitblik 2022
•

•
•
•

Verwacht wordt dat de opening van de Polikliniek in Bhārat in het eerste kwartaal van 2022
zal plaatsvinden. De wens van Stichting voor Armen en Wezen is om bij de opening met een
groepje vrijwilligers aanwezig te zijn. Mocht het niet lukken door Corona dan zal een groepje
vrijwilligers van SAW later in het jaar of begin volgend jaar afreizen ter inspectie van de
polikliniek.
In 2022 zal verder gewerkt worden aan het uitgeven van andere interessante boeken.
Project maaltijden zal worden gecontinueerd.
Hulp aan armen in Suriname zal worden gecontinueerd.
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Jaarreken ing 2 021

Stichting voor Armen en Wezen
Zoetermeer

Datum goedkeuring jaarrekening: 30-06-2020
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Stichting voor Armen en Wezen
Balans
(Na resultaatsbestemming)
Ref.
ACTIVA
Banksaldo
Saldo spaarrekeningen
Overlopende activa
Kassaldo
Totaal liquide middelen
Inventaris
Totaal Activa
PASSIVA
Reserves en Fondsen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsfonds project:
Overige reserves
Totaal reserves en fondsen
Totaal Passiva

Nieuwbouw poli India

1

31-12-2021
€

31-12-2020
€

710
11.144
21
11.875

432
16.044
0
321
16.797

0

0

11.875

16.797

182
3.000
8.693
11.875

182
0
16.615
16.797

11.875

16.797
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Staat van Baten en lasten

BATEN
Donaties en giften

1

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

Werkelijk
2021
€
6.263

Werkelijk
2020
€
11.747

6.263

4.731

10.479
10.479
0
0
706
11.185

22.313
22.313
0
0
234
22.547

-4.922

-10.800

0
-4.922

0
-10.800

3.000
7.9224.922-

-9.617
1.18310.800-

167,3%

189,9%

93,7%

99,0%

0,0%

0,0%

6,3%

1,0%

LASTEN
Div. projecten
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Afschrijvingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

1
2
3

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
Toename bestemmingsfondsen (specifieke
donaties) project:
Toe-/afname overige reserves
Saldo van baten en lasten/resultaat

4

Nieuwbouw
poli India

Ratio's
• Doelbestedingsratio (totaal
doelbesteding/ totaal baten)
• Doelbestedingsratio (totaal
doelbesteding /totaal lasten)
• Kosten eigen fondsenwerving /baten
eigen fondsenwerving
• Kosten beheer & administratie/totaal
lasten
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Stichting voor Armen en Wezen
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
Stichting voor Armen en Wezen (SAW) is opgericht bij notariële akte d.d. 17 april 1989 te Zoetermeer.
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het verlenen van materiële en
immateriële hulp aan behoeftigen, in het bijzonder aan kinderen.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de
jaarrekening genummerd.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele
waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden
besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit
deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de
stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.
GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een
bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel
betaald.
Baten
Algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor
handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte
doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Toelichting op de staat van baten en lasten

(1) Besteed aan doelstellingen
Project "Namastē"
Project Poli nieuwbouw
Boek Saṁskāra Bhāskara
Steun armen in Nederland
Project uitvaartkisten
Maaltijden Orissa

(3) Kosten beheer en administratie
Overige kosten beheer en administratie

Werkelijk
2021

9279
500

Werkelijk
2020
277
18221
319

700
10479

3295
200
22312

€

€

706
706

234
234

0

0
0

(4) Financiële baten en
lasten
Rentebaten
Toelichting

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor
gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt
voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). De
stichting heeft geen werknemers in dienst.

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op: 30-6-2022
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/ bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming
goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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Verk laring van de Kas commis sie
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting voor Armen en Wezen te Zoetermeer beoordeeld. De
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot
de financiële gegevens. Verder hebben wij, mede op basis van deelwaarnemingen, onderzocht of de
uitgaven zijn gedekt door deugdelijke bewijsstukken, dat de ontvangsten volledig en juist zijn
verantwoord en dat de verantwoorde geldmiddelen aanwezig zijn. Tot slot hebben wij omtrent de
gang van zaken in het boekjaar en overige onderwerpen inlichtingen ingewonnen bij de voorzitter van
het bestuur.
Bevindingen
Zoals in voorafgaande boekjaren is opgemerkt, is een optimale inrichting van de administratieve
organisatie en interne beheersing door de kleine omvang van de interne organisatie van de Stichting
niet goed mogelijk. Vermenging van control technische functies is hier het gevolg van. De beperkte
omvang van de mutaties heeft ons evenwel geen aanleiding gegeven tot het uitvoeren van aanvullend
onderzoek als gevolg van de bedoelde functievermenging.
Oordeel
Wij hebben vastgesteld dat de gedane uitgaven passen binnen de statutaire doelen van de Stichting
en zijn gedaan in het kader van in 2019 ondernomen projectactiviteiten. Het op balansdatum
verantwoorde vermogen is daadwerkelijk aanwezig, voornamelijk in de vorm van banktegoeden.
Op grond van ons onderzoek is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het exploitatieresultaat over het boekjaar 2019 en
de financiële positie per 31 december 2019.

De Kascommissie,
w.g. mr. Amrish Kandhai

Zoetermeer, 13 juni 2021
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