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FLYNTH
adviseurs . accountants

Meander 261
Postbus 9221
6800 KB ARNHEM
telefoon (088)2367261
e-mail Audit@Flynth.nl

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Nederlands Dagblad Fonds
Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 4 tot en met bladzijde 7 opgenomen jaarrekening
2017 van Stichting Nederlands Dagblad Fonds te Leusden beoordeeld. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afiruijkingen van
materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen
van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens
alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen

controleoordeel tot uitdru kking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wijzouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekeni ng
over 2017 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder wi
2018
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

1. Bestuursverslag
l.1.Alqemeen
De Stichting draagt de naam: STICHTING NEDERLANDS DAGBLAD FONDS
Statutaire vestigingsplaats is Leusden.

1.2.

Doelstellinqen en activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel: voor hen, voor wie de betaling van de abonnementsprijs op het
Nederlands Dagblad een onoverkomelijk financieel bezwaar vormt, na onderzoek deze prijs
gedeeltelijk voor haar rekening te nemen.
De werkwijze van de Stichting is als volgt:

1.

Zii, die voor financiële steun bij de betaling van de prijs voor het abonnement op het
Nederlands Dagblad in aanmerking wensen te komen, richten hun verzoek daartoe hetzij
rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een derde aan het secretaiiaat van de stichting.

2.

Het bestuur toetst de aanvragen aan de daarvoor door hem opgestelde regels.

3.

lndien een aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt aan de betrokkene of aan
de aanvrager meegedeeld op welke wijze, in welke mate en onder welke voorwaarden die
steun wordt verleend.

Gedurende 2017 is aan gemiddeld 308 abonnees steun verleend.

1.3.

Fondsbestuur

Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen
P.A. Bergwerff, voorzitter
G.J. ten Heuw, secretaris
drs. A. Lootens, penningmeester
Mw. J.C. Jonker-Beekman
Ph. Veldhuizen
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december

2017 (na resultaatbestemming)

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Activa
Liquide middelen
lNG, rek.crt.

9.800,49

36.370,33

TOTAAL

9.800,49

36.370,33

Passiva

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

- 2.717,34

- 6.088,57

12.067,93
450,00

47.806,66
500,00

Schulden op korte termiin
Nederlands Dagblad
ING (bankkosten)

_12 s1I,83_
TOTAAL

tI lyntf'r¡\udii

::ì 9.800,49
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2OI7

2017

2016

€

€

Baten

48.325,12

Giften
Legaat

42.456,52
9.000,--

Actie ND Lezerskunst (verkoop schilderijen)

17.990,--

Totale baten

66.315,12

51.456,52

62.508,93

66.102,24

Lasten
Abonnementen Nederlands Dagblad

Bankkosten

Totale lasten

Resultaat

434,96

635,1 8

__62.943,q9_

66.737.42

3.371,23

_-rs:99,90
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties zonder winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden
gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.

Waarderinq
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale bedragen, onder aftrek van een noodzakelijk
geachte voorziening voor oninbaarheid die door middel van individuele beoordeling van de
vorderingen wordt bepaald.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting tenzij anders vermeld.

Resultaatbepalinq
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten gedurende het boekjaar,
een en ander gewaardeerd tegen historische kosten.
Er is geen personeel in dienst bij de stichting en er zijn geen lopende verplichtingen. De waardering is
op continuiïeitsbasis, gezien de verhoudingen met Nedag Uitgevers B.V.
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