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BDO Audit & Assurance B.V.
K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam
Nederland

Aan het bestuur van
Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners Children's Fund
Jacob van den Eyndestr 73
2274XA Voorburg
Rotterdam, 18 december 2019
ref: 1003599

Mijne heren
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2018
van uw onderneming gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de bij deze
rapportage opgenomen jaarstukken.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
Namens deze,
W.A. de Jong RA

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

2
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Balans per 31 december 2018
(vóór resultaatbestemming)

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

3.729

3.917

500

500

1

1

674

769

Liquide middelen

254.441

399.518

Totaal activazijde

259.345

404.705

Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

3

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Overige reserves
Exploitatieresultaat verslagjaar

390.152
-144.111

407.335
-17.183
246.041

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

4

390.152

336

2.362

981
11.987

966
11.225
13.304

14.553

259.345

404.705

Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners
Children's Fund te Voorburg

Staat van baten en lasten 2018
Werkelijk 2018
€
Baten:
- Baten van particulieren
- Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de baten

Begroot 2018
€

Werkelijk 2017
€

92.853

130.000

111.997
204.850

130.000

98.535
98.535

246.642
16.773
263.415

200.000
20.000
220.000

55.637
15.833
71.470

Wervingskosten

47.976

57.000

4.013

Kosten beheer en administratie

37.570

20.000

40.235

348.961
-144.111
-144.111

297.000
-167.000
-167.000

115.718
-17.183
-17.183

-144.111
-144.111

-167.000
-167.000

-17.183
-17.183

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstelling A
- Doelstelling B

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/ontrekking aan:
- Overige reserves
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Toelichting bestedingen 2018

Besteed aan doelstellingen
A
B
Verstrekte subsidies en bijdragen
Afdrachten aan verbonden
organisaties
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving
Totaal

Wervingskosten *

Kosten
beheer en
administratie

230.369

42.589
16.273

246.642

16.273
500

5.387

16.773

47.976

47
5.742
3.271
28.322
188
37.570

Totaal
werkelijk
2018

Begroot
2018

Totaal
werkelijk
2017

230.369

180.000

40.304

42.589
47
38.288
3.271
34.209
188
348.961

57.000

0
539
38.184
3.271
29.661
3.759
115.718

40.000
5.000
10.000
5.000
297.000

Doelstellingen (zie grondslagen):
A)
Het helpen en promoten van de rechten van de meest kwetsbare kinderen in de wereld (Hoofddoelstelling)
B)
Het geven van voorlichting rondom deze problematiek
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen van de Stichting in procenten van de som der lasten bedraagt 75% (2017: 62%).
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen van de Stichting in procenten van de som der baten bedraagt 129% (2017: 73%).
* De wervingskosten ad € 42.589 betreffen de kosten inzake het organisareren van het tweejaarlijkse gala in het Kurhaus.
De kantoor- en algemene kosten ad € 5.387 betreffen de incassokosten van de reguliere donateurs.
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€

2018
€

€

2017
€

Kasstroomoverzicht over 2018
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Verandering in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Kortlopende schulden

-144.111

-16.311

188

1.814

95
-1.249

750
1.877
-1.154

2.627

-145.077

-11.870

-

1.918

-145.077

-9.952

-

-936

Mutatie geldmiddelen

-145.077

-10.888

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

399.518
-145.077

410.406
-10.888

254.441

399.518

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

Stand per eind boekjaar
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners Children's Fund is feitelijk en statutair gevestigd op
Jacob van den Eyndestr 73, 2274XA te Voorburg en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 34214338.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners Children's Fund bestaan voornamelijk
uit: het helpen en promoten van de rechten van de meest kwetsbare kinderen in de wereld, alsmede
het geven van voorlichting random deze problematiek.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondsenwervende
organisaties (RJ650).
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.
Financiële instrumenten
Onder financiele instrumenten worden zowel de primaire financiele instrumenten, zoals vorderingen
en schulden, als de financiele derivaten verstaan.
De Stichting maakt geen gebruik van financiele instrumenten.
Grondslagen
Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt
naar tijdsgelang afgeschreven.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de
reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerrd
tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de
waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
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Voorraden
De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominate waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd van maximaal
een jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen (nog te ontvangen)
donaties en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De stichtingslasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten 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.
Stichtingslasten worden toegerekend aan project- en voorlichtingskosten voor zover zij betrekking
hebben op de primaire doelen van de Stichting, zoals is toegelicht onder de Stichtingsactiviteiten.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiele vaste activa.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
Vaste activa

Materiële vaste activa
Overige vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.729

3.917

Materiële vaste activa
Overige
vaste
bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

48.789
-44.872

Boekwaarde per 1 januari 2018

3.917

Mutaties
Afschrijvingen

-188

Saldo mutaties

-188

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

48.789
-45.060

Boekwaarde per 31 december 2018

3.729

Afschrijvingspercentages

20%

Gedurende 2012 zijn investeringen gedaan in de ChildRight dubbeldekker. Deze is vanaf 2013 ingezet
om de stichting lokaal te presenteren en het Nederlands publiek te informeren over misstanden in de
de wereld met betrekking tot kinderen en over de activiteiten die de stichting ontplooit. De
boekwaarde van de bus is ultimo 2018 € 3.156. De overige activa betreft reguliere kantoorinventaris
met een boekwaarde van € 573.
31-12-2017
31-12-2018
€
€
Financiële vaste activa
Waarborgsom

500

500

De waarborgsom ziet op de huur van een garagebox, welke voornamelijk wordt gebruikt voor opslag
van de kunstwerken van de Stichting.

10

Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners
Children's Fund te Voorburg

Vlottende activa

Voorraden
Kunstwerken

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1

1

Aan de stichting zijn een aantal kunstwerken toegezegd waarvan de opbrengst bij vervreemding als
donatie ten gunste van de stichting wordt verantwoord. Per balansdatum bezit de Stichting 79
kunstwerken (2017: 76).
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2018
€

31-12-2017
€

400
274

769
-

674

769

De mutatie in de overige vorderingen en overlopende activa is het gevolg van de marktontwikkelingen
in de rentestand. De vooruitbetaalde kosten per 31-12-2018 betreft vooruitbetaalde huur.

Liquide middelen
SNS Bank N.V.
ASN Bank
ING Bank N.V.
Rabobank U.A.

31-12-2018
€

31-12-2017
€

106.387
90.792
53.988
3.274

106.292
90.639
116.656
85.931

254.441

399.518

De mutatie in de liquide middelen houden direct verband met het exploitatieresultaat van de
Stichting. De huidige middelen zijn voldoende om het huidige niveau aan activiteiten te faciliteren.
Het is ook de ambitie van het bestuur om de activiteiten van de Stichting vanuit de eigen middelen te
financieren.
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Passiva
Stichtingsvermogen
Overige
reserves
Stand per 1 januari 2018
Exploitatieresultaat verslagjaar
Verdeling exploitatieresultaat vorig boekjaar

€
407.335
-17.183

Exploitatieresultaat
verslagjaar
€
-17.183
-144.111
17.183

Stand per 31 december 2018

390.152

-144.111

Totaal
€
390.152
-144.111
246.041

Overige reserves
De overige reserves hebben ten doel de jaren met negatieve exploitatieresultaten op te vangen.
Aan de overige reserves is verder geen specifieke bestemming toegekend.

Kortlopende schulden
31-12-2018
€

31-12-2017
€

336

2.362

Crediteuren
Crediteuren

De crediteuren houden verband met enkele nota's die aan het eind van het boekjaar zijn ontvangen,
en aan het begin van het nieuwe boekjaar zijn betaald.
31-12-2018
€

31-12-2017
€

981

966

10.587
1.400

9.825
1.400

11.987

11.225

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Overige schulden en overlopende passiva
Accountants- en advieskosten
Reservering vakantiegeld

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Contracten
Ultimo 2018 heeft de Stichting geen langlopende contracten met betrekking tot langdurige
ondersteuning van projecten. Voor ieder project wordt op jaarlijkse basis beoordeeld in hoeverre de
Stichting het desbetreffende project ondersteunt. Daarnaast is sprake van de huur van een garagebox.
De jaarlasten hiervan bedragen circa € 3.275.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Totaal baten

Baten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven

2018
€

2017
€

92.853
111.997

98.535
-

204.850

98.535

De toename in de baten houdt voornamelijk verband met het Gala dat tweejaarlijks door de Stichting
wordt georganiseerd.
De baten van particulieren betreffen donaties en giften. De baten van andere organisaties zonder
winststreven betreffen de donaties bij het gehouden gala in het Kurhaus.

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Doorbelast aan doelstellingen

2018
€

2017
€

32.400
5.888
-32.545

32.400
5.784
-30.666

5.743

7.518

Toerekening van de kosten van de medewerkers aan projecten vindt plaats op basis van
tijdsbesteding.

Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Overige stichtingslasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Communicatiekosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
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2018
€

2017
€

188

1.814

180
3.271
47
6.647
970
26.412

280
3.271
539
8.003
902
21.049

37.527

34.044

Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners
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2018
€

2017
€

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten
Incassokosten
Automatiseringskosten
Voorlichtingskosten
Overige algemene kosten

14.543
5.387
1.124
500
5.358

11.471
4.013
1.256
500
4.309

Doorberekende algemene kosten aan project- en voorlichtingskosten

26.912
-500

21.549
-500

26.412

21.049

Gemiddeld aantal werknemers
2018
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2017

1,00
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

1,00

Bezoldiging bestuurders
Gedurende het jaar bedroeg de bezoldiging van de bestuurders nihil (2017: nihil).
Voorburg, 18 december 2019

N. Verwoerd
Voorzitter

L. Mulder
Secretaris / Penningmeester
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
RA11507
Aan: het bestuur van Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners Children’s Fund

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting ChildRight Fund, Nobel Prizewinners Children’s
Fund te Voorburg gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ChildRight Fund, Nobel
Prizewinners Children’s Fund op 31 december 2018 en van de staat van baten en lasten over
2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor fondsenwervende organisaties (RJ 650).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 ChildRight Fund, Nobel Prizewinners Children’s Fund zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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.
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 het bestuursverslag en de overige gegevens.
Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
 alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 650 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met RJ 650.
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 RJ 650. 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 onderneming 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 vennootschap te liquideren of
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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:
 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 vennootschap;
 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
onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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.

Rotterdam, 18 december 2019
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

W.A. de Jong RA

