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Stichting IISG 2020

ALGEMEEN

Profiel

Op 22 mei 1979 is de Stichting IISG een samenwerkingsverband aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) waarbij is opgericht het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, thans gevestigd
aan de Cruquiusweg 31 te Amsterdam. Bij genoemde overeenkomst heeft de Stichting IISG haar collecties in bruikleen
afgestaan aan de KNAW, en verschaft de KNAW op haar beurt de personele- en materiële middelen om de collecties
te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek.

Bestuur/Raad van Toezicht
In 2017 werden de statuten van de Stichting IISG herzien. De Stichting kent nu een Raad van Toezicht.
De RvT werft en benoemt zijn eigen leden (7-9).
Het bestuur wordt gevormd door Prof. Dr. L. Lucassen, directeur van het IISG. 
In  2020 kwam de Raad van toezicht 1 keer bijeen op 2 september 2020.
Voor de inhoudelijke aspecten aangaande het algehele beleid, alsmede de verworven collecties, wordt hier
kortheidshalve verwezen naar het jaarverslag 2020 van het IISG.

De Raad van Toezicht was in 2020 als volgt samengesteld:
van tot

Prof. (em) dr  J.M.W.G.(Jan) Lucassen (voorzitter) 1-01-20 31-03-20
Dr. H. (Henk) Wals (voorzitter) 1-04-20 31-12-20
Drs M.L.(Marens) Engelhard 1-01-20 31-12-20
Mevr. A. (Agnus) Jongerius, (secretaris) 1-01-20 31-12-20
mevr.dr.  P. (Petra) Stienen 1-01-20 31-12-20
mevr.dr.  L, (Lily) Knibbeler 1-01-20 31-12-20
mevr. Prof. Dr. S. L. (Sarah) de Lange 1-01-20 31-12-20
MA Z (Zakaria) Boufangacha 1-01-20 31-12-20

Directie/bestuur

Dr. H. (Henk) Wals 1-01-20 31-03-20
Prof. Dr. L. (Leo) Lucassen 1-04-20 31-12-20

Raad van Toezicht  als directie/bestuur vervulde de taken onbezoldigd.

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat ad €147.274  (2019 € 23,497).
Dit resultaat is als volgt onder te verdelen:

2020 2019
€ €

Acquisitie gesubsidieerd door de KNAW 136.148 33.299
Algemeen beheer 11.126 -9.802

147.274 23.497

De Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, in dit verslag verder aangeduid met Stichting IISG, is 
opgericht op 25 november 1935. De statuten werden sindsdien enkele keren gewijzigd, voor het laatst op 27 juni 2017. 
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting IISG ten doel: (a) het bijdragen aan het maatschappelijk historisch besef 
met betrekking tot arbeid, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en sociale bewegingen in de ruimste zin en op 
mondiale schaal; en (b) het bevorderen van de wetenschappelijke studie van de internationale en nationale 
sociaaleconomische geschiedenis in de ruimste zin. De Stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door het in 
eigendom, bruikleen of bewaarneming verwerven, respectievelijk het verzamelen van archieven, boeken, periodieken, ander 
schriftelijk materiaal, audiovisueel materiaal en voorwerpen, analoog of digitaal, die van sociaalhistorische betekenis zijn.
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Stichting IISG 2020

A.BALANS

€ € € €
VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa 10.195.207 10.059.059

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 42.938 113.790
Liquide middelen 542.977 361.425

585.915 475.215

VOORZIENING 4.125 9.373

KORTLOPENDE SCHULDEN 91.861 123.185

WERKKAPITAAL 489.930 342.656

10.685.137 10.401.716

EIGEN VERMOGEN

Vermogen vastgelegd in collecties 10.195.206 10.059.059
Algemene reserve 489.931 342.657

10.685.137 10.401.716
0

10.685.137 10.401.716

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting IISG 2020

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting

2020 2019
€ € € €

BATEN

Subsidie Acquisitie 284.000 284.000 284.000
284.000 284.000 284.000

Doorberekende personeelskosten 200.000 111.119 272.396
Bijdragen onderhoud collecties
Overige baten 0 11.355 1.510

200.000 122.475 273.906
484.000 406.475 557.906

LASTEN

Acquisitie 354.752 136.148 250.701
Salariskosten doorberekend personeel 200.000 111.119 272.396
Algemene beheerskosten 10.550 11.933 11.312

565.302 259.201 534.409

RESULTAAT -81.302 147.274 23.497

2020
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Stichting IISG 2020

C1.  GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat
Tenzij hierna anders is vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Het resultaat wordt
bepaald als het verschil tussen de aan het boekjaar toegerekende opbrengsten enerzijds en de kosten gewaardeerd
tegen historische uitgaafprijs anderszijds.

Personele lasten
Bij de Stichting worden geen personeel ten laste van het resultaat gebracht. Deze kosten worden doorbelast aan derden.

Materiële vaste activa
In tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken rond investeringen zijn de aanschaf- en overige kosten van inves-
teringen in boeken, collecties enz. ook ten laste van het resultaat gebracht. De met deze investeringen samenhangende
subsidie is eveneens in de staat van baten en lasten opgenomen.
Ultimo boekjaar wordt de waarde van de materiële vaste activa bepaald door de aankopen, vermeerderd met de directe
aankoopkosten, en onderhoudskosten van het lopend boekjaar toe te voegen aan het saldo per 1 januari. Deze 
toevoeging wordt gelijktijdig ten gunste gebracht van de onder het eigen vermogen opgenomen  " vermogen
vastgelegd in collecties".
De waarde van de collectie betreft slechts de aankopen vanaf 1979. Een schatting van de werkelijke waarde is niet
aanwezig. Bedacht moet worden dat de waarde aanzienlijk hoger is dan de geactiveerde waarde, daar de verkregen
collecties van vóór 1979 en de om niet verkregen collecties niet in de waardering zijn betrokken.
De aanschafwaarde van apparatuur en inventaris wordt geheel ten laste gebracht van het project waarvoor deze
investering noodzakelijk was.

Voorziening debiteuren
De  voorziening debiteuren is opgenomen voor het bedrag dat verwacht wordt oninbaar te zijn.

Voorziening transitie vergoeding
In de administratie wordt een voorziening opgenomen voor de te betalen transitievergoeding bij het beindigen
van de overeenkomst. Aangezien de volledige personelekosten ten lasten komen van derden wordt deze voorziening bij
derden in rekening gebracht. De vrijval van deze voorziening wordt dan ook terug betaald aan die derden.

Vreemde Valuta
In de staat van baten en lasten worden de opbrengsten en kosten in vreemde valuta verwerkt tegen de koers
van de eerste werkdag van de maand. Vorderingen, schulden en liquide middelen luidende in vreemde valuta
zijn omgerekend in Euro's tegen de koers per balansdatum.
Koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder de kosten van acquisitie.

Begroting
De opgenomen begroting 2020 is  door het bestuur in de vergadering van 2 september 2020 vastgesteld.

Verbonden partijen

 

Voorziening
Bij de stichting wordt personeel aangesteld op onderzoeksprojecten voor de duur van het project. 
Bij het uit dienst gaan van werknemers met een contract voor bepaalde tijd moet in het kader van de Wet
Werk en Zekerheid een transitie-vergoeding betaald worden. In overeenstemming met de geldende regelgeving 
is dit 1/3 maand salaris per dienst jaar. Aangezien dit bij elk tijdelijk dienstverband verplicht is wordt hier voor 
de tijdelijke dienstverbanden een voorziening voor opgebouwd. De opbouw hiervan vindt plaats op basis van
 2,78% van het maand salaris.

Aan St. IISG verbonden partijen zijn het KNAW en het Instituut IISG. Transacties met het Instituut IISG 
zijn de doorberekende personeelskosten. Transacties met het KNAW is de subsidie die de stichting 
ontvangt van het KNAW voor de acquisitie van collectie. 
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Stichting IISG 2020

C2. TOELICHTING OP DE BALANS

€ €
VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Collectie
Boekwaarde 1 januari 10.059.059 9.808.359
Acquisitie KB boekjaar 136.148 250.701

Boekwaarde 31 december 10.195.207 10.059.059

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Debiteuren
NPM / Beeld en Geluid * 620 620
IISG * 237 80.817
Voorziening debiteuren * -1.500 -1.500
Overige * 1.024 15.885
  Subtotaal A 381 95.822

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen * 2.740 9.014
Voorschotten desks * 30.245 3.735
Vooruitbetaald * 7.418
Voorschotten personeel * 1.500 1.500
Te veel betaald ABP * 653 8
Overige vorderingen<€ 5,000 3.710
  Subtotaal B 42.556 17.967

Totaal vorderingen A t/m B 42.937 113.790

LIQUIDE MIDDELEN

Deutsche Bank Nederland N.V. spaar depo 0 45.912
Deutsche Bank Nederland N.V. 54.85.17.347 * 542.977 315.513

542.977 361.425

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting IISG 2020

C2. TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

€ € € €
Voorziening transitievergoeding
Stand 1-1 9.373 15.918
Toevoeging 0 145
Ontrekking -5.248 -6.690

Stand 31-12 * 4.125 9.373

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing / premies sociale verzekering * 1.913 9.781
Omzet belasting * -296 584
  Subtotaal A 1.617 10.365

Crediteuren B 35.807 36.964

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegelden 2.153 5.488
Nog te betalen bedragen
-Accountantskosten 7.260 7.260
-UVA project 0 21.000
-IISG Gemeente Breda subsidie R. Wasser 15.562 8.657
-IISG transitie vergoeding 12.697 7.807
-IISG Mondriaan fonds 0 4.000
-nog uit te zoeken 215 6.991
-IISG Salariskosten
-Project Taal van herkomst 10.000 10.000
-Te betalen Int.Ass. For the Study of Strikes 5.005 4.654
-Overige bedragen 1.544

52.283 70.368
Subtotaal C 54.436 75.856
Totaal kort lopende schulden A t/m C 91.861 123.185

De schuld inzake de study of strikes bestaat uit een saldo van ontvangsten minus bestede gelden aan deze studie.

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Stand 1 januari 342.657 319.160
Resultaat boekjaar 147.274 23.497

Stand 31 december 489.931 342.657

Vermogen vastgelegd in collecties
Stand 1 januari 10.059.059 9.808.359
Toename 136.148 250.701

Stand 31 december 10.195.207 10.059.059

Het beklemde deel van het vermogen is niet beschikbaar en heeft geen functie als buffer voor de
continuïteit, zoals de algemene reserve dat wel is.  

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting IISG 2020

C3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting

2020 2020 2019
€ € €

BATEN

SUBSIDIE ACQUISITIE
Subsidie acquisitie bijdrage KNAW 284.000 284.000 284.000

DOORBEREKENDE PERSONEELSKOSTEN

Verwezen wordt naar pagina 11 onder "Salariskosten doorberekende personeelskosten".

OVERIGE BATEN

Algemeen Hollands Fotopersbureau
Opbrengsten AHF 0 0 0
Af: kosten opbrengst AHF 0 0 0
  Subtotaal A 0 0 0

Lijstwerk
Omzet lijstwerk 0 0 0
Af: kosten lijstwerk 0 252
  Subtotaal B 0 0 -252

Overige
Royalties * 0 880 753
Rente-opbrengsten 0
Diverse baten en lasten * C 0 10.475 1.008
  Subtotaal 0 11.355 1.761

Totaal overige baten A t/m C 0 11.355 1.510
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Stichting IISG 2020

C3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Begroting

2020 2020 2019
€ € €

LASTEN

ACQUISITIE
Acquisitie
Boeken 40.500 25.630 30.029
Bijdragen IISG Boeken EHB -17.000 -15.670 -17.000
Abonnementen tijdschriften 32.000 20.756 30.510
Bijdragen IISG Periodieken EHB -8.000 -9.330 -8.000
Vrachtkosten 10.000 1.304 6.954
Afkoop rechten 13.000
Bank-en administratiekosten en koersverschillen 2.000 255 102
  Subtotaal A 72.500 22.945 42.595

Onderhoud
Restauraties/microfilm
Kartonnage 40.000 24.670 47.875
Bindwerk 1.000 0 0
  Subtotaal B 41.000 24.670 47.875

Nederland
Acquisitie collecties 10.000 1.240
  Subtotaal 10.000 1.240

Africa C
Personeelskosten 30 25.910
Acquisitie collecties 11.520 320
Overige kosten 2.187 18.999
  Subtotaal D 40.000 13.737 45.229

Midden Oosten Noord Africa
Personeelskosten 5.224
Acquisitie collecties 1.604 3.960
Overige kosten 357

20.000 1.604 9.541
Latin America
Personeelskosten
Acquisitie collecties 3.102 4.009
Overige kosten 501 65
  Subtotaal E 4.000 3.603 4.074

Subtotaal acquisitie via de KNAW A t/m E 187.500 67.799 149.312

Transport 187.500 67.799 149.312
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Stichting IISG 2020

C3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Begroting

2020 2020 2019
€ € €

Transport 187.500 67.799 149.312

Asia
Personeelskosten 7.542 6.732
Acquisitie collecties  23.832 11.632
Chinese posters
Overige kosten 1.028 1.881
Reiskosten 201 7.762
  Subtotaal F 40.000 32.603 28.007

Kurds/Turkey
Acquisitie collecties 0 9.701 7.152
Overige kosten 10.000 1.040 2.855
Bijdragen IISG
  Subtotaal G 10.000 10.741 10.007

Russia
Personeelskosten
Acquisitie collecties 9.294 10.177
Overige kosten 1.572 2.329
  Subtotaal H 15.000 10.866 12.506

International 
Overige kosten 0 6.160
  Subtotaal I 10.000 0 6.160

Centraal projectbudget
Digitization sourses at IISG 0
Processing backlog 0
Informal Labour project(s) 40.000
Underrepresented narritives/collections 17.752
Acquisitions, projects 34.500 14.138 44.708
Bijdragen IISG
  Subtotaal J 92.252 14.138 44.708

Totaal Acquisitie A t/m J 354.752 136.148 250.701
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Stichting IISG 2020

C3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Begroting

2020 2020 2019
€ € €

SALARISKOSTEN DOORBEREKEND PERSONEEL

St. Homodok 0 0 42.766
0 0 42.766

Doorberekend aan Internationaal Instituut voor Sociale geschiede 200.000 111.119 229.631
200.000 111.119 272.396

Zoals uit de cijfers blijkt worden de personele kosten elk jaar lager. Het is de bedoeling deze post af te 
bouwen. Er wordt geen nieuw personeel meer aangenomen en het lopende personeel wordt, voor zover
mogelijk overgenomen door het KNAW Instiuut IISG. De nog aan wezige personen zullen tot aan vertrek
in de adminstratie verloond worden en doorbelast aan het IISG.

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

Kantoorkosten 500 1.461 301
Bankkosten en betaalde rente 1.000 756 664
Bestuurskosten 250 620 1.549
Accountantskosten 7.800 9.075 8.845
Mutatie voorziening debiteuren 0 0
Overige kosten 1.000 21 -47

10.550 11.933 11.312

Acquisitie boeken, periodieken
Evenals in 2019 onderbesteding, deels vanwege de afname van bestellingen van dure Westerse 
academische publicaties die in UBs en digitale repositories beschikbaar zijn, door het aflopen van 
een aantal betaalde tijdschriftabonnementen, en vanwege het langdurig ziekteverzuim van een van d
medewerkers collectievorming.

Algemeen projectbudget en 'Regio-acquisities'
De onderbesteding op de meeste budgetten is veroorzaakt door de gevolgen van de COVID-19 
pandemie. Lopende activiteiten vertragen of zijn ‘on hold’ gezet, nieuwe projecten kunnen nauwelij
gestart worden. Vanwege het door de KNAW opgelegde absolute reisverbod is het aantal activiteiten 
in het buitenland sterk teruggelopen. De reguliere stroom van acquisities is verkleind omdat onze
samenwerkingspartners ook onder de situatie lijden, hun medewerkers van huis laten werken en 
dergelijke.
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Stichting IISG 2020

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum.
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op het resultaat.

Bestemming van het resultaat
Het positieve resultaat over 2020 ad € 147.274 is vooruit lopend op het bestuursbesluit toegevoegd aan de
algemene reserve.
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Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan:  het bestuur van Stichting Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 

2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis te Amsterdam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel is de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening  

van Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis per  

31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in alle van materieel belang 

zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de organisatie 

gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening op 

pagina 5 ‘Grondslagen voor de waardering en bepaling van het resultaat’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2.  de staat van baten en lasten over 2020; en 

3.  de 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis 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. 

 

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in 

gebruik en verspreidingskring 

Wij vestigen de aandacht op de ‘Grondslagen voor de waardering en bepaling 

van het resultaat’ in de toelichting van jaarrekening waarin de basis voor 

financiële verslaggeving uiteen is gezet.  
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De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur met als doel Stichting Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis in staat te stellen te voldoen aan haar statutaire verplichtingen. Hierdoor is de jaarrekening 

mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 

 

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 

anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

 

B. 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 door de organisatie gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de 

jaarrekening op pagina 5 ‘Grondslagen voor de waardering en bepaling van het resultaat’. 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. 

 

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: 

 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;  
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 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 organisatie; 

 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële 

afwijkingen weergeeft.  

 

Wij communiceren met het bestuur 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. 

 

 

Amsterdam, 15 juli 2021     Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

       K. Ait Boukdir RA 
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