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Aan het bestuur van 
Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding

Postbus 273
2501 GC  Den Haag

 

Den Haag,  14 april 2020

ALGEMEEN

Geacht bestuur,

Bijgaand doe ik u toekomen de jaarrekening 2019  van Stichting 
Inclusie en Discriminatiebestrijding

Voor de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten verwijs ik u naar 
pagina's 6 en 7.
Voor een nadere toelichting op deze balans en staat van baten en lasten verwijs ik u naar de
pagina's 9 tot en met 15.

Als aparte bijlage is opgenomen een overzicht van de diverse subsidie- en projectgelden.

Met vriendelijke groet,

R.W. van Zuilen
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Bestuursverslag  

 

 

1. Inleiding 

 

In 2019 heeft Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb) de wettelijke taken op het 

gebied van discriminatiebestrijding uitgevoerd voor 26 gemeenten in de regio’s Haaglanden en Hollands 

Midden. De betreffende taken zijn uitgevoerd conform wettelijke eisen, kwaliteitscriteria van de 

landelijke vereniging van de Adv’s (Antidiscriminatievoorzieningen) en de aanvullende kwaliteitseisen 

van de stichting.  

Bij het uitvoeren van de wettelijke taken hanteert Stichting iDb het uitgangspunt dat de strafrechtelijke 

aanpak van discriminatie en commune delicten met een discriminatie-aspect niet toereikend is voor een 

effectieve aanpak van maatschappelijke problemen die tot discriminatie en uitsluiting kunnen leiden. Dit 

uitgangspunt vraagt om een flankerend aanbod. Bij dit aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 

lokale activiteiten die een preventief karakter hebben en bijdragen aan non-discriminatie en inclusie.  

 

Het flankerend aanbod is in 2019 ingezet binnen gemeenten die bereid waren te investeren in een 

gebundelde aanpak van discriminatie. In goed overleg met de betreffende gemeenten en in nauwe 

samenwerking met lokale partners zijn initiatieven ontplooid om verdere invulling te geven aan het 

programmatisch werken. In het kader van het programma ‘Exclusief voor inclusief’ is het project ‘De 

buurt is de plek’ als pilot gestart in de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Bij het concept dat ten grondslag ligt aan dit project staan de volgende invalshoeken centraal: 

• activeren en mobiliseren van het sociaal kapitaal van kwetsbare buurten om non-discriminatie 

en inclusie te bevorderen en, zodoende, de sociale kwaliteit van betreffende buurten en wijken 

te verbeteren; 

• organiseren van kleinschalige en laagdrempelige bijeenkomsten die het mogelijk maken om 

informatie uit te wisselen en de delen over wat nodig is om de veiligheid en het inclusief 

karakter de wijk/buurt te verbeteren en over wat er van de informele zuil (o.a. actieve 

buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties) en het formele circuit (o.a. maatschappelijke 

organisaties, woningcorporaties en de gemeente) mag worden verwacht om tijdig en effectief in 

te spelen op discriminatie en uitsluiting binnen de directe woonomgeving; 

• versterken van inhoudelijke en organisatorische verbindingen tussen initiatieven die door 

verschillende partijen worden ontplooid en direct en indirect gericht zijn op het aanpakken van 

discriminatie en uitsluiting binnen de directe woonomgeving en op het bevorderen van non-

discriminatie en inclusie. 

 

Het programmatisch werken zal in 2020 worden gecontinueerd en verbreed. In het kader van het 

programma ‘Exclusief voor inclusief’ zal het project ‘De buurt is de plek’ , zoals het nu naar uitziet, ook 

worden uitgevoerd in de gemeenten Zoetermeer en Leiden. Het programma ‘Levenskunst’ zal verder 

worden ontwikkeld en ingezet om de gewenste verbreding van het programmatisch werken te 

realiseren. 

 

 

2. De financiële positie  

 

Het jaar is afgesloten met een licht positief resultaat van € 18.417 . Dit betekent dat de financiële positie 

van de organisatie ten opzichte 2018 iets is verbeterd. Bij het opstellen van de begroting van 2019 werd 

nog uitgegaan van een positief resultaat van € 44.000. Dit resultaat bleek uiteindelijk niet haalbaar 



 

 

omdat er extra personeel moest worden en aangetrokken om het langdurig ziekteverzuim van een 

medewerker op te vangen.  

 

 

3. De uitgevoerde activiteiten 

 

In 2019 heeft Stichting iDb in totaal 371 incidenten en voorvallen met een discriminatoire karakter 

geregistreerd binnen de 26 gemeenten (1) waarvoor de wettelijke taken worden uitgevoerd. Bij 265 

incidenten en voorvallen ging het om reguliere meldingen die via de telefoon, de website en andere 

kanalen waren binnengekomen. De overige 106 incidenten en voorvallen betroffen eigen 

waarnemingen. Het aantal waarnemingen was in 2019 hoger dan in voorgaande jaren. In 2018 waren er 

80 eigen waarnemingen.  

 

De stijging ten opzichte van 2018 was het gevolg van de campagne die in 2019 is gevoerd om 

personeelsadvertenties, die in strijd met de wet waren geformuleerd, beter te monitoren. Stichting iDb 

benadert werkgevers in voorkomende gevallen gericht en adviseert hen wanneer er bij het werven van 

personeel, bewust dan wel onbewust, teksten werden gebruikt die werkzoekenden vanwege afkomst, 

leeftijd, geslacht of een andere grond uitsloten.  

De effecten van deze aanpak waren positief: de meeste benaderde werkgevers reageerden positief en 

gaven aan het advies van Stichting iDb om de advertentietekst aan te passen te zullen volgen. Stichting 

iDb wil in 2020 deze signalerende en adviserende rol verder vormgeven door een 

voorlichtingscampagne te richten op werkgevers binnen het werkgebied.  

Eigen waarnemingen hebben ook betrekking op voorvallen die Stichting iDb zelf waarneemt, zoals 

discriminerende uitingen in de openbare ruimte. 

 

 

Evenals in voorgaande jaren hadden verreweg de meeste van de geregistreerde meldingen van  

discriminatie betrekking op discriminatie op grond van ras, 54% van de 265 meldingen. Bij 12% ging het 

om discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte en bij 10 % was er sprake van discriminatie 

op grond van leeftijd.  

 

Omdat het aantal meldingen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid zowel bij Stichting iDb 

als bij de Politie aanmerkelijk lager was dan op grond van signalen mocht worden verwacht,  zijn in 2019 

verkennende gesprekken gevoerd om te kijken naar mogelijkheden om de meldingsbereidheid bij 

discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of seksuele identiteit te vergroten. De verkennende 

gesprekken met COC Haaglanden, de Politie en lokale belangengroepen verschaften weliswaar inzicht in 

factoren die de lage meldingsbereidheid bepalen  maar in 2019 waren nog geen concrete acties 

ondernomen.  

De acties zullen in ieder geval gericht moeten zijn op het overtuigen van lhbti+ dat het melden van 

discriminatie en uitingen van geweld zin heeft en op het bevorderen van de toegankelijkheid van de 

Adv’s en de Politie voor meldingen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en seksuele 

identiteit. 

 

In april zal stichting iDb de regiorapportage uitbrengen. De inhoud van deze rapportage zal nader inzicht 

verschaffen in de aard en omvang van discriminatie in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. De 

analyses, conclusies en aanbevelingen in de regiorapportage zullen mede gebaseerd zijn op 

registratiegegevens van de Politie, het College voor de Rechten van de Mens en de Adv Den Haag Meldt.  

 
1 . Hierbij gaat het om alle gemeenten binnen de beide regio’s exclusief de gemeenten Den Haag en Nieuwkoop. 



 

 

Met dit Multi Agency rapport wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting die gemeenten 

hebben om jaarlijks te rapporteren aan de minister over de geregistreerde klachten en meldingen. 

 

 

4. De toekomstbestendigheid van de organisatie  

 

De jaarrekening is opgesteld in de periode waarin de coronavirus grote onzekerheid veroorzaakt binnen 

de samenleving. In dit stadium kan moeilijk een inschatting worden gemaakt van de 

ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstbestendigheid van de organisatie. Omdat vrijwel alle 

gemeenten het budget voor 2020 hebben toegekend mag worden aangenomen dat de inkomsten ten 

behoeve van de wettelijke taken en het overeengekomen flankerend aanbod gegarandeerd is. Deze 

verwachte baten zijn opgenomen in de begroting van 2020.  

In de begroting is ook een schatting gemaakt van de verwachte inkomsten uit aanvullende subsidie en  

fondsen ten behoeve van projecten, zoals het project ‘De buurt is de plek’ binnen de gemeente Alphen 

aan den Rijn en het onderdelen van het programma ‘Exclusief voor inclusief’ die binnen de gemeenten 

Leidschendam-Voorburg en Leiden zullen worden uitgevoerd. Omdat de organisatie in dit stadium geen 

groepsactiviteiten kan uitvoeren ligt het voor de hand dat er, na normalisering van de situatie, extra 

menskracht zal moeten worden ingezet om de geprogrammeerde activiteiten uit te voeren.  

 

Om de toekomstbestendigheid te waarborgen is de organisatie genoodzaakt de volgende maatregelen 

te nemen: 

1. Er zal beroep worden gedaan om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. 

In het kader van deze regeling zal tijdelijke arbeidsverkorting van 75% worden aangevraagd voor 

twee consulenten. 

2. De organisatie zal zo spoedig mogelijk in overleg treden met gemeenten en voorstellen om de 

looptijd van de ingediende werkplannen aan te passen zodat geprogrammeerde activiteiten, die 

vanwege de coronavirus zijn aangehouden, in een nader te bepalen periode kunnen worden 

uitgevoerd. 

3. Het budget dat gereserveerd is voor projectkosten zal, in afwachting van het moment waarop 

de balans kan worden opgemaakt van de gevolgen van de huidige crisis, naar beneden worden 

bijgesteld. 

 

 

4. Het bestuur van de stichting 

 

In 2019 is het bestuur tijdens vier reguliere vergaderingen bijeen geweest. Omdat de financiële positie 

van de organisatie in 2018 zwak was en het jaar met een negatief exploitatieresultaat werd afgesloten, 

heeft het bestuur in de eerste helft van 2019 extra bijeenkomsten ingelast om de financiële positie te 

monitoren. 

Tijdens de bijeenkomsten die in 2019 zijn gehouden heeft het bestuur is bijzondere aandacht 

geschonken aan: 

• wat nodig is om te werken naar een stabiele organisatie; 

• de kritieke prestatie-indicatoren; 

• versterking van het onderscheidend vermogen van de organisatie. 

 

Mede op basis van de informatie die tussen het bestuur en de directeur is uitgewisseld en gedeeld is in 

2019 gewerkt aan de vorming van kernteam van medewerkers en een poule van vakkrachten met 

specifieke en aanvullende kwaliteiten en competenties. Deze vakkrachten zijn ingezet bij het uitvoeren 



 

 

activiteiten, zoals gastlessen, en projecten in gevallen waarbij het kernteam behoefte had aan extra 

capaciteit en specifieke deskundigheid. 

  

Op 31 december 2019 werd het bestuur gevormd door: 

Mevrouw  J.E. Bink, voorzitter 

De heer drs E.F.G. van der Hilst, penningmeester  

Mevrouw E.C.C.M. Jongmans, secretaris. 

 

 

Den Haag,  14 april 2020  

namens het bestuur van Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding 

de heer drs  A.D.R. Sandvliet 

directeur 



 

1. BALANS PER 31 DECEMBER  2019

€ € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 20.920 28.290

Vlottende activa
Te ontvangen subsidies 3.030 11.591
Overige vorderingen en
overlopende activa 11.429 57.051

14.459 68.642
 
  
Liquide middelen 8.194 182

 

TOTAAL ACTIVA 43.573 97.114

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen -4.253  -22.670

Langlopende Schulden
Onderhandse leningen 0 15.000

Kortlopende schulden
Crediteuren 26.725 12.474
Belastingen en sociale lasten 11.959 42.571
Te besteden/ te verrekenen
subsidiegelden 0 41.186
Overige schulden
en overlopende passiva 9.142 8.553

47.826 104.784

TOTAAL PASSIVA 43.573 97.114

31 december 2019 31 december 2018
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Begroting Begroting
2020 2019 2019 2018

€ € € €

OPBRENGSTEN
Subsidies WGA Haaglanden 166.451 179.869 175.287 175.749
Subsidies WGA Hollands Midden 246.828 228.299 225.520 229.707
Projecten 2020/2019 41.394 38.340 18.185
Boeienkoning 2.563
Projecten 2020/2019 4.500 1.320
Gastlessen 8.000 1.000 7.980 5.294
Politie Haaglanden 10.500 10.981 16.605

473.173 452.008 437.953 431.238

KOSTEN
Personeelskosten 350.070 311.333 273.738 325.204
Huisvestingskosten 32.000 31.200 32.133 29.352
Overige kosten 38.203 35.430 41.623 42.879
Kosten projecten 34.500 21.870 63.800 60.120
Afschrijvingen 8.400 8.175 8.242 8.176

463.173 408.008 419.536 465.731

EXPLOITATIERESULTAAT 10.000 44.000 18.417 -34.493
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d.14 december 2016 en stelt zich ten doel:

Het bevorderen van gelijke behandeling en het ontwikkelen van activiteiten gericht op het
voorkomen en bestrijden van vooroordelen en uitingsvormen van discriminatie op grond van
huidskleur, etnische afkomst, religie, levensovertuiging, geslacht, seksuele voorkeur,
handicap, leeftijd of op welke grond dan ook.

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaar rekening

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
Onder verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn ook inbegrepen
verplichtingen aangegaan ten behoeve van een project voor het einde van het jaar,
waarbij de tegenpartij zijn prestaties nog na jaareinde dient na te komen.
De jaarrekening is opgemaakt volgens Rjk C1.

Continuïteit van de activiteiten

Per ultimo boekjaar 2019 is het eigen vermogen, evenals in 2018, negatief. Hierdoor is er een verhoogd
risico inzake de continuïteit van de stichting. Het bestuur acht een duurzame voortzetting van de
activiteiten realistisch. De jaarrekening wordt daarom gebaseerd op continuIteitsveronderstelling.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt
een voorziening getroffen.

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

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

- 8 -



3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor bepaling van het resultaat.

Voor de bepaling van het resultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het  verslagjaar,
waarop zij betrekking hebben.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten.

Pensioenregeling Personeel
De werknemers van de stichting zijn op basis van de CAO Welzijn  & Maatschappelijke
Dienstverlening deelnemer in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn ( middelloonregling) . Op basis van
het uitvoeringsreglement heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. De dekkingsgraad van 
van eind december 2019 was 96,5%  ( 2018: 101,3). De jaarlijkse opbouw van de
pensioenaanspraken bedraagt 1,95% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het
brutoloon minus een franchise.

Exploitatiesubsidies 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Verdeelsleutel(s) exploitatiekosten
Voor wat betreft , de projectsubsidies,  is de doorbelasting van de exploitatiekosten geschiedt op
op basis van bestede uren van het personeel  ad € 82,50 per uur, in overeenstemming met de gevoerde.
urenadministratie.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen.  Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is,
De aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Niet in de balansopgenomen verplichtingen

Uit hoofde van de huuroverkomst is een verplicht aangegaan van € 17,500

De Stichting is verplichtingen aangegaan vanwege arbeidsovereenkomsten. Er zijn per 2,12 aan vaste
overeenkomsten en 1,4 fte aan tijdelijke overeenkomsten. De jaarlijkse loonsom bedraagt € 207.000
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER  31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018
€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde 1 januari 41.138       38.006       
Cumulatieve afschrijvingen 12.848-       4.672-         
Investeringen 872            3.132         
Afschrijving 8.242-         8.176-         

Boekwaarde 20.920       28.290       

Afschrijvingspercentage 20%

Te ontvangen subsidies

Projecten 0 11.591
Gastlessen 3.030

 3.030 11.591

Overige vorderingen en overlopende activa

Boeienkoning 0 40.000
Vooruitbetaalde kosten 2.355 6.384
Zieken geld december 1.823 0
uwv 0 3.416
Huur borg 7.251 7.251

11.429 57.051

Liquide middelen

NL84 INGB 0007 4400 57 8.160 148
Kas 34 34

8.194 182
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER  31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018
€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stand 1 januari -22.670 11.823

Exploitatieresultaat *) 18.417 -34.493

-4.253 -22.670

Crediteuren 26.725 12.474

Belastingen en sociale lasten
Loonbelasting 11.872 32.458
Pensioenpremie 87 10.113

11.959 42.571

Nog te besteden/verrekenen subsidie gelden

Boeienkoning 0 37.436
Politie Haaglanden 0 0
Vooruitontvangen subsidie 2018 0 3.750

Totaal nog te besteden subsidies projecten 0 41.186
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER  31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige schulden en overlopende passiva
 
Administratie en accountantskostenkosten 4.840 4.840
Spaww 2 0
Nog te betalen rente 22 55
Nettoloon 528 469
Overlopende passiva 3.750 3.189

9.142 8.553
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2019

Begroting Begroting
2020 2019 2019 2018

€ € € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen
Salarissen 179.670 134.699 162.792 180.429
Ziekengelduitkering -26.198
Loopbaan budget 3.140 2.400 61 2.606
Individuele keuzebudget 30.110 21.730 27.535 29.733
UWV 0 0 0 -3.416
Inhuur directie interim 70.000 70.000 69.987 60.500
Ontslagvergoeding 0 0 3.435
Doorbelasting Inhuur directie interim -23.813 -2.500
Doorbelaste kosten personeel 0 0 0 -23.220
     
Totaal lonen en salarissen 282.920 228.829 210.364 247.567  

Pensioen premie 15.350 10.158 13.496 20.471

Sociale Lasten 33.650 23.090 29.589 36.141

331.920 262.077 253.449 304.179

Overige personeelskosten

FCB Bijdrage 130 137 152 140
Ziekengeld verzekering 5.765 6.705 5.206 4.112
Cursussen 850 1.500 282 3.329
Arbodienst 630 528 630 616
Stage- en vrijwilligersvergoeding 1.800 3.000 2.182 2.154
Reiskostenvergoedingen 3.000 2.950 2.481 2.782
Interimkrachten 0 24.000
Reiskosten woon-werk 1.975 2.800 2.945 2.581
Kantinekosten 1.000 1.236 683 1.241
Overige personeelskosten 1.500 5.000 3.392 835
Boete loonheffing en pensioenpremie 0 0 796 1.817
Salarisadminstratiekosten 1.500 1.400 1.540 1.418

Totaal overige personeelskosten 18.150 49.256 20.289 21.025
  

Totaal personeelskosten 350.070 311.333 273.738 325.204  

Het aantal personeelsleden bedroeg in 2019 gemiddeld 5 FTE  ( 2018:5)

De bezoldiging van het stichtingsbestuur is afgestemd op de zwaarte van de functie.
Een ieder krijgt een vergoeding van € 2,000.



5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2019

Begroting Begroting
2020 2019 2019 2018

€ € € €
Huisvestingskosten
Huur 17.500 17.122 17.153 16.850
Servicekosten 7.500 7.468 8.697 7.459
Schoonmaakosten 5.750 5.555 5.555 4.719
Overige Huisvestingskosten 1.250 1.055 728 324

Totaal Huisvestingskosten 32.000 31.200 32.133 29.352

Overige kosten
Bestuurskosten 6.700 6.000 6.710 4.615
Representatiekosten 1.000 100 403 327
Telefoon-  internet 3.500 3.500 3.579 3.422
Abonnement/ Documentatie 0 0 21 265
Verzekering Algemeen 3.300 2.140 3.113 2.822
Kantoorkosten algemeen 2.500 1.500 3.234 1.252
Accountantskosten 5.400 5.400 6.148 4.840
Administratiekosten 7.260 7.260 7.865 6.660
Juridisch advies 0 0 5.349
Huur Apparaten 0 2.170 1.097 2.100
Kopieerkosten 2.680 1.500 2.084 1.520
Portokosten 1.500 1.500 704 1.434
Automatisering 4.100 4.100 6.418 6.338
Bijzondere lasten 1.616
Bankkosten 263 260 247 319

Totaal overige kosten 38.203 35.430 41.623 42.879

Kosten projecten
Kosten landelijke vereniging 4.500 4.500 3.841 3.628
Kosten bovenlokale HM/HL 7.500 3.350 11.556 3.765
Monitoring 0 15 513
Kosten Hollands Midden 2.500 1.720 5.970 1.204
Politie Haaglanden 0 8.181 16.605
Gastlessen 3.000 3.000 2.797
Alphen aan de Rijn 10.019
Project Voorburg Leidschendam 0 0 4.065
Overige projectkosten 17.000 9.300 17.356 9.830
Porjectkosten 2017 0 24.575

Totaal overige kosten 34.500 21.870 63.800 60.120
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OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Het bestuur stelt voor het exploitatieresultaat 2019 ad €  18,417  toe te voegen 
aan het stichtingsvermogen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: het bestuur van Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding te Den Haag 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten 
van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking' een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Inclusie en 
Discriminatiebestrijding per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJ-richtlijnen RjK C1 voor kleine organisatie zonder winststreven.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2019; 
- de staat van baten en lasten over 2019; en 
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.   
 
De basis voor ons oordeel met beperking 
In de jaarrekening worden personeelskosten toegerekend aan te onderscheiden projecten. De 
toerekening is gebaseerd op een urenadministratie. Vanwege de beperkte omvang van de administratie 
is een sluitende controle hierop niet mogelijk. Als gevolg hiervan hebben wij niet kunnen vaststellen of er 
eventueel correcties noodzakelijk zijn op de genoemde toerekening.  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding 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 met beperking.  
 
Materiële onzekerheid over de continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteit' in de toelichting van de jaarrekening, waarin 
uiteengezet is dat het eigen vermogen van de stichting negatief is en verder op de passage over de 
mogelijke gevolgen van het Coronavirus op de toekomst van de stichting. Deze condities duiden op het 
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan 
over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.  Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:   

• bestuursverslag.   
 

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. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijnen RjK C1 kleine organisaties zonder 
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
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- 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 entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het 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 stichting haar 
activiteiten 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 stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 14 april 2020 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht, 
 
 
Drs. A.L. Spruit RA 


