
De financiële jaarverslagen zijn gecontroleerd door een accountant, of een onafhankelijke commissie 

en in orde bevonden. Hieronder vindt u een samenvatting van hun bevindingen.  

De beoordelingsverklaringen van de accountants zijn gepubliceerd op de website van de Bond. De 
overige rapporten zijn in te zien op de vergadering van 9 november a.s. te Bussum of op afspraak 

op het bondsbureau. Dit document staat naast in deze bundel voor 9 november ook op de website.  
 

 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van het comité, met daarbij Fonds Nuis en 
de werkgroep Dienst aan Israël over 2018 

 J. Cappon en H.R. de Bliek (VEG Nieuwvliet c.a.), 29.05.2019 
  

De belangrijkste opmerkingen worden hieronder weergegeven: 
- Controle beginbalans, eindbalans en aansluiting met grootboek en verlies- en winstrekening met 

het jaarverslag zijn in orde bevonden. Evenzo de liquide middelen, debiteuren, vorderingen en 

eigen vermogen. De voorzieningen zijn akkoord. De voorziening Onderhoud Gebouw is 
toegenomen met € 2.000.  

- Crediteurenlijst is gecontroleerd, afloop gecontroleerd met de openstaande postenlijst d.d. 29-
03-2019. De nog te af te dragen loonheffing betreft december, conform loonadministratie en is 

akkoord. Totaal posten in beeld gebracht ad € 3.937,01 bestaat uit vakantietoeslag ad € 

1.914,91en nota SMPR 2018 ad € 1.372 en Iffec ad. € 600 en overige kleine posten. 
- Inkomsten t.w. Bondsbijdragen gemeenten ; er is een rekenkundige controle toegepast en de 

overige inkomsten conform boekhouding en deelorganisaties conform hun verslag 
gecontroleerd. Alles akkoord, met uitzondering post collecte Hulpbehoevende Gemeenten 

buitenland, hieronder per abuis verantwoord ad. € 287,51. Dit betrof ontvangsten voor het fonds 
jeugd en zal in 2019 worden gecorrigeerd.  

- Personeelskosten: Lonen en uitbetaling conform loonjournaalpost. Pensioenen en 

ziekengeldverzekering gecontroleerd; er is geen afrekening ziekengeldverzekering opgenomen 
bij eindbalans. 

- Facturen groter dan € 750 in detail gecontroleerd en akkoord bevonden. 
- Alle overige kosten t.w. Gebouwkosten, Kantoorkosten e.d. conform boekhouding. 

Verzekeringen gebouw en inventaris(kantoor) worden jaarlijks geïndexeerd.  

Advies: glasverzekering nader bekijken. 
- Energiebelasting werd over 2018 teruggevraagd. Vordering opgenomen bij eindbalans 

- Vergelijking begroting 2018 ten opzichte van de werkelijkheid. Er is geen bijzondere afwijking 
geconstateerd, behalve de navolgende posten bij inkomsten t.w.  

o Bestedingsreserve Fonds Nuis, verschil ad € 15.000, -.  

o Uitgaven personeelskosten, begroot € 65.300, werkelijk € 55.498 en 
            detacheringskosten in 2017 € 13.977,60 in 2018 € 3.536.  

o Kantoorkosten min € 2.598.  
o Kosten contacten min € 1.658.  

o Kosten Nuis min € 14.830.  
o Beleidsvorming en onderling contacten meer € 3.700.  

o Werkgroep Kampus meer € 891. 

            In de jaarrekening steungroep Dienst aan Israël: 
o Begroot incidentele ondersteuning € 0,0 uitgegeven € 700,-. 

o Neve Salahom / Wahat al Salam begroot € 850,-, uitgegeven € 0.0 
- Het niet opnemen van enkele “kleine” schulden heeft geen invloed op het totale beeld van de 

jaarrekening 2018. 

 
De commissie verklaart, dat deze controle heeft geleid tot het oordeel dat het financieel overzicht 

van de penningmeester van het comité, van fonds Nuis en van de werkgroep Dienst aan Israël een 
getrouw beeld geeft van de getoonde administratie en de commissie stelt voor de genoemde 

jaarrekeningen vast te stellen en het comité te dechargeren voor het gevoerde beheer.  
 
 
 

 



Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting voor Zending en 

Diakonaat over 2018 

 J. Cappon en H.R. de Bliek (VEG Nieuwvliet c.a.), 29.05.2019 
 

De opmerkingen worden hieronder weergegeven: 
- Het totaal van de beginbalans is conform de eindbalans 2017. Echter in “PASSIVA” zijn bij 

enkele posten bedragen gewijzigd (+ € 167 / - € 167).Dit heft elkaar op.  

In de ‘bestemmingsreserves’ en ‘verplichtingen projecten’ is een andere indeling gemaakt. Het 
totaal is niet gewijzigd.  

- De aansluiting met jaarrapportage, grootboekmutaties en verlies- en winstrekening zijn akkoord. 
- Bankafschriften zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. 

- Vorderingen en schulden in het verslag zijn akkoord. Alle facturen zijn voldaan in 2019. Van de 
reservering tbv MT, belasting en verzekering is de betaling niet te controleren.  

- Bestemmingsreserves en verplichtingen projecten zijn akkoord. 

- Salariskosten zijn akkoord en de verplichting vakantiegeld is opgenomen als schuld. 
- Facturen boven €750 in detail gecontroleerd.  

- Bij uitgaven met betrekking tot zendingstaken, diaconale taken, noodhulp en legaten en 
fondsen, zijn enkel bankoverschrijvingen en kasopnames gezien. Er zijn e-mails aanwezig met 

vermelding dat het bestuur een besluit heeft genomen. Controlecommissie vindt dit voldoende 

onderbouwd. Er is uitleg gekomen over twee bedragen en van een betaling van €1.059 is geen 
getekende kwitantie aanwezig en bij natellen van een declaratie is geconstateerd dat er € 82,70 

teveel is betaald. 
- De opbrengsten zijn correct verantwoord en ook de bondsbijdrage is conform verslag. 

- De realisatie totale reguliere ontvangsten is in 2018 € 103.083 en was begroot € 81.625. De 
reden is de actie voor Evnika en voor noodhulp. De totale reguliere uitgaven in 2018 is € 

119.872 en was begroot € 114.800,-. Bij projecten uit legaten is € 24.000 meer uitgegeven dan 

was toegezegd. 
- Het verslag 2018 is voldoende uitgesplitst en toegelicht. 

 
De commissie verklaart, dat deze controle heeft geleid tot het oordeel dat het financieel overzicht 

een getrouw beeld geeft van de getoonde administratie en de commissie stelt voor de genoemde 

jaarrekeningen vast te stellen en het bestuur van de SZD te dechargeren voor het gevoerde beheer.  
 

 
 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting Seminarium over 2018 

De beoordelingsverklaring is bij het ter perse gaan van de stukken nog niet aangeleverd. We hopen 
de resultaten op 28 oktober na te zenden en het vanaf dan ter inzage op de website van de Bond te 

kunnen zetten.    
 

 
 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van Ons Orgaan over 2018 

 K.A. Rentmeester- de Broekert en M. Westhuis (VEG Goes), februari 2019  
 
De commissie heeft de gevoerde administratie en de jaarrekening en balans van Ons Orgaan 
doorgenomen en gecontroleerd op onrechtmatigheden en / of onvolkomenheden. Op grond van dit 

onderzoek, is de commissie van oordeel dat de jaarrekening en balans een getrouw beeld geven van 

het resultaat over 2018 en het vermogen op 31 december 2018. Derhalve wordt voorgesteld de 
redactie van Ons Orgaan te dechargeren voor het gevoerde beleid.   

 
 

 
 

 

 
 



Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting Rechtspositie- en 

Pensioenregeling over 2018 

Brem Accountants en Adviseurs te Heerde, 11.09.2019 
 
Op grond van de beoordelingsverklaring is niets gebleken op basis waarvan geconcludeerd zou 
kunnen worden dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting RP per 31 dec. 2018 en van het resultaat over 2018 in 

overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. Derhalve wordt voorgesteld het bestuur van de Stichting te dechargeren voor het 

gevoerde beleid.   
 

De verklaring is gepubliceerd op de website van de Bond en ter inzage op de vergadering van 9 
november 2019. 
 

 
Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting 1976 over 2018 

 G.J Dronkers en C.D. Gorse (VEG Goes), 27.02.2019 
 
De jaarrekening en administratie van Stichting 1976 over het jaar 2018 is gecontroleerd aan de hand 

van de checklist, welke opgesteld is in 2002 en herzien in 2015. De boekhouding, jaarrekening en 
balans zijn in orde bevonden. Derhalve wordt voorgesteld het bestuur van de Stichting te 

dechargeren voor het gevoerde beleid.   
 

 


