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Bestuursverslag behorende tot de jaarrekening 2020 
 

Samenstelling Bestuur  

Prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens  voorzitter  
Prof.dr. P.M. Koenraad   bestuurslid 
Drs. P.D.M. Groothuis   bestuurslid  
R.M.A. van de Donk  bestuurslid, penningmeester 
 
De bestuurders zijn onbezoldigd. 
 
De stichting, gevestigd te Den Dolech 2, 5612 AZ te Eindhoven is een gelieerde instelling van de 
Technische Universiteit Eindhoven. De stichting is opgericht per oprichtingsakte van 15 juli 2004 en 
staat ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-
Brabant onder nummer 17168308. 

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 
a) Het stimuleren van internationalisering van onderwijs en onderzoek binnen de 

Technische Universiteit Eindhoven 
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
c) Het stimuleren van talent in onderwijs en onderzoek 

 
 
Hoofdlijnen Beleidsplan 
 

‐ Doel: het aantrekken van internationaal toptalent, zowel om een bijdrage te leveren aan 
het oplossen van het tekort aan hoogopgeleid technisch personeel in de regio, als 
mogelijke PDEng en PhD posities op de TU/e in te vullen en daarnaast een 
internationale leeromgeving voor studenten te creëren. 

‐ Doelgroep: technische topstudenten uit de hele wereld 
o Type beurzen: “ALSP beurzen”: t.b.v. werving technische toptalenten, zowel 

voor externe instroom als doorstroom. 
‐ Proces: de selectie van studenten die in aanmerking komen voor een beurs vindt plaats 

via een selectiecommissie. 
‐ Hoogte beurzen: tuition fee waiver + living allowance (bijdrage in kosten 

van levens-onderhoud) 
 
Verslag van uitgeoefende activiteiten 
 

‐ Het aantal nieuwe beurzen dat verstrekt is met betrekking tot studenten die gestart zijn 
in 2020 bedraagt 47 (internationale studenten: 37; Nederlandse studenten: 10) 

‐ Het aantal nieuwe beurzen dat verstrekt is met betrekking tot studenten die gestart zijn 
in 2019 bedraagt 53 (internationale studenten: 38; Nederlandse studenten: 15) 

‐ Het aantal beurzen dat verstrekt is met betrekking tot studenten die gestart zijn in 
2018 bedraagt 33 (internationale studenten: 23; Nederlandse studenten: 10) 

 
 
 
. 
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International Marketing & Recruitment 
Door de onzekerheden die de Covid-19 pandemie met zich meebracht, waren de verwachtingen met 
betrekking tot de internationale instroom hooggespannen. Veel internationale rapporten lieten een 
mogelijke impact van het virus zien van tussen de -30% en -40% op de internationale instroom (QS, 
Studyportals, THE). 
Dit zwarte scenario zijn de Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en dus ook de TU/e 
bespaard gebleven. Sterker nog, het aantal complete aanmeldingen is in vergelijking met 2019 bij de 
bachelor met 37% gestegen en bij de master met 11% gestegen (cijfers van 22 juni 2020). Complete 
aanmeldingen vormen de basis voor daadwerkelijke inschrijvingen. 
  
Interesse in voorlichtingsactiviteiten bij studiekiezers zijn op peil gebleven maar het aanbod aan 
activiteiten is wel drastisch gewijzigd. Fysieke aanwezigheid in doellanden en andere bestemmingen 
was niet mogelijk maar er is veel geëxperimenteerd met digitale voorlichting in de vorm van online 
education fairs, live Q&A meetings, ask a student en online open days. Dat maakt de werving 
toegankelijker voor internationale geïnteresseerden. 
  
Verder heeft de TU/e in samenwerking met ESA volop ingezet op retentie-activiteiten, waaronder 
meerdere covid mailings, webinars voor ouders en een belactie waarbij alle internationale aanmelders 
gebeld zijn om -voor zover mogelijk- hun zorgen weg te kunnen nemen.  
Al deze activiteiten hebben een mooie stijging opgeleverd van het aantal internationale studenten aan 
de TU/e. Dit is extra bijzonder, omdat de TU/e toekomstige internationale studenten verplichtte om in 
september in Eindhoven fysiek aanwezig te zijn, terwijl vele andere Nederlandse instellingen ook de 
mogelijkheid tot afstandsonderwijs boden. 

 

Besluiten 2020 
 
Niet-EER studenten, die in financiële problemen zijn gekomen vanwege COVID-19, kunnen een 
beroep doen op het Corona noodfonds. Dit fonds wordt gefinancierd uit de private middelen van de 
TU/e en worden verstrekt via ALSP. De tegemoetkoming bestaat uit een gift van € 750, het maximale 
budget hiervoor is €k 75. In 2020 hebben 16 studenten hiervan gebruik gemaakt. De financiering van 
het noodfonds is budgetneutraal voor ALSP. De benodigde middelen zijn additioneel uit private TU/e 
middelen aan de stichting toegekend. 
 
 
 
Bestuur, 23 april 2021 
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Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting   
        
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 ( NA RESULTAATBESTEMMING ) 

        
        
        
     31 dec. 2020  31 dec. 2019 

        
ACTIVA        

        
        

VLOTTENDE ACTIVA      
        
debiteuren    0  1.250 

        
overige vorderingen en overlopende activa  1.549.314  1.601.584 

        
liquide middelen    332.552  333.725 

        
          

     1.881.866  1.936.559 

        
        
PASSIVA 

        
EIGEN VERMOGEN    1.871.841  1.870.029 

        
        
KORTLOPENDE SCHULDEN      
        
overige schulden en overlopende passiva  10.025  66.530 

        
          

     1.881.866  1.936.559 
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Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting    
       
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020    
       
    2020  2019 

    EUR  EUR 

       
BATEN       
       
Bijdragen    1.654.279  1.252.534 
Overige baten   9.690  34 

         
Totaal baten   1.663.969  1.252.568 

       
       
LASTEN       
       
Living allowances   470.003  413.751 
Collegegelden   1.067.451  775.372 
Stimuleringsbeurzen   29.280  29.202 
Overige lasten   95.423  31.815 

         

    1.662.157  1.250.140 

Resultaat 1.812 2.428 
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3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging       
RJ 640 RJK C1 ‘kleine organisaties zonder winststreven’. De grondslagen die worden toegepast voor 
de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden 
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Alle financiële 
informatie in euro’s is afgerond op hele euro’s. 

Opstelling jaarrekening 
Deze jaarrekening is opgesteld op 23 april 2021. 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar 2020 
(1 januari tot en met 31 december). 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

De Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting is afhankelijk van bijdragen van de 
Technische Universiteit Eindhoven. De Technische Universiteit Eindhoven heeft in haar begroting 
middelen gereserveerd voor volgend boekjaar. 

Vergelijkende cijfers 
Daar waar nodig zijn de cijfers geherrubriceerd ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de cijfers. 
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Vorderingen 
De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van 
de stichting. 

Eigen vermogen 
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden 
gepresenteerd onder het eigen vermogen.  

Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen vermogen 
gebracht als onderdeel van de winstverdeling.  

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden 
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is 
dit meestal de nominale waarde. 

Opbrengstverantwoording 
Opbrengsten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 
worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden 
gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het 
resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die 
worden gedekt door de opbrengsten. 

Bijdragen bestaan uit de door externe partijen toegezegde vergoedingen, inclusief de jaarlijkse 
impulsstorting door de Technische Universiteit Eindhoven. Bijdragen worden aan het boekjaar 
toegerekend voor zover deze hierop betrekking hebben, rekening houdend met een vooruit 
ontvangen bedrag aan bijdragen ultimo voorgaand boekjaar en een vooruit ontvangen bedrag aan 
bijdragen ultimo huidig boekjaar. 

Living allowances 
Living allowances worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden 
berekend als de som van de vooruitbetaalde living allowances ultimo voorgaand boekjaar en de 
betaalde living allowances in het huidige boekjaar, minus de vooruitbetaalde living allowances ultimo 
huidig boekjaar. 

Collegegelden 
Collegegelden worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden 
berekend als de som van de vooruitbetaalde collegegelden ultimo voorgaand boekjaar en de betaalde 
collegegelden in het huidige boekjaar, minus de vooruitbetaalde collegegelden ultimo huidig boekjaar. 
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4. NADERE TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 
4.1 VORDERINGEN      
     31 dec. 2020  31 dec. 2019 
4.1.1. Debiteuren      
        
Totaal debiteuren per 31 december   0  1.250 

        
Er zijn geen voorzieningen voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht. 

        
        
4.1.2 Overige vorderingen      
        
Vooruitbetaalde beurzen, living allowance 42.500  37.500 
Vooruitbetaalde beurzen, collegegeld  806.803  664.050 
Te vorderen van TU/e   700.000  900.000 
Te vorderen van derden   11  34 

        
Totaal overige vorderingen   1.549.314  1.601.584 

        
        
4.1.3 Liquide middelen      
        
Bank, rekening-courant 27.762 26.470 
Bank, spaarrekening 304.790 307.255 

          

     332.552  333.725 

        
        
        
4.2 EIGEN VERMOGEN      
        
Stand per 1 januari   1.870.029  1.867.601 
Resultaat boekjaar   1.812  2.428 

          
Stand 31 december   1.871.841  1.870.029 

 
 
  Het Eigen Vermogen is vrij beschikbaar voor de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten. 
  Voorgesteld wordt om het resultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is   
  reeds verwerkt in het eigen vermogen. 
 



  
 

 
 

10

 
4.3 KORTLOPENDE SCHULDEN     
        
        
Diverse schulden en overlopende passiva    
     31 dec. 2020  31 dec. 2019 

        
Vooruitgefactureerde bedragen      
        
Vooruitgefactureerde bijdrage VNCI  10.000  34.998 

          
Totaal     10.000  34.998 

        
        
Crediteuren    0  0 

        
Overige diverse schulden      
        
Nog te betalen aan derden   25  31.533 

          

     25  31.533 

        
          

Totaal diverse schulden en overlopende passiva 10.025 66.531 
 
 
 
5. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN VORDERINGEN 
 
Beurzen die door de Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting aan studenten worden 
verstrekt hebben een looptijd van 2 collegejaren. In de verplichtingen en vorderingen op de balans 
van de stichting is alleen het resterende deel van het lopende collegejaar meegenomen.  
Het aantal nieuwe beurzen dat verstrekt is aan studenten die gestart zijn in 2020 bedraagt 47. Voor 
het 2e collegejaar (2021-2022) leidt dit tot een verplichting van k€ 820,8 (collegegelden k€ 585,8 en 
living allowance k€ 235). Deze kosten worden gefinancierd vanuit de bijdrage TU/e. 
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6. NADERE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 
 
6.1 Baten    
 2020  2019 
Bijdragen    
    
TU/e bijdrage incl ALSP Gold 1.600.000  1.180.000 
Bijdrage TU/e ST 29.280  29.202 
Bijdrage NVCI 24.999  43.332 

      

 1.654.279  1.252.534 

    
Overige baten    
    
Doorbelasting accountantskosten TUE 9.680  0 
Bankrente 10  34 

      

 9.690  34 

    
Totaal baten 1.663.969  1.252.568 

    
6.2 Lasten    
    
Living allowance    

Living allowance TU/e (01) 445.004 370.419 
Living allowance NVCI (29) 24.999 43.332 

      
Totaal living allowance 470.003  413.751 

    
Collegegelden    
    
Collegegeld TU/e 1.067.451  775.372 

    
    
Stimuleringsbeurzen    
    
Stimuleringsbeurzen TU/e ST (28) 29.280  29.202 

    
    
Overig lasten    
    
Gift Corona noodfonds TU/e 12.000  0 
Bijdrage TU/e Study Portal 72.600  31.460 
Accountantskosten 9.680  0 
Bankrente en kosten 1.143  355 

      

 95.423  31.815 

      
Totaal lasten 1.662.157  1.250.140 

    
Resultaat 1.812  2.428 

    
Er is geen personeel in dienst geweest van de stichting in 2020 (en 2019)  
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7. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Geen significante wijzigingen, nieuwe voorwaardelijke verplichtingen of toezeggingen na 
balansdatum. Daarnaast zijn er geen ongebruikelijke aanpassingen, correcties of andere zaken 
geweest die van materiële invloed zijn op de jaarrekening van 2020. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
8. STATUTAIRE BEPALING OMTRENT DE RESULTAATBESTEMMING 
 
Conform artikel 9 van de statuten staat het jaarresultaat ter beschikking aan het bestuur en dient het 
resultaat een bestemming te krijgen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
   

   

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan: het bestuur van Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting te Eindhoven 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting per 

31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

RJ-Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen hoofdstuk C1 “kleine 

organisaties zonder winststreven”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

4. de balans per 31 december 2020;  

5. de staat van baten en lasten over 2020; 

6. 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 Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting 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.  

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;  

• de overige gegevens. 
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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 jaarrekeningcontrole 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, waaronder het 

bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro - en kleine 

rechtspersonen hoofdstuk C1 “kleine organisaties zonder winststreven”.  

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-Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en 

kleine rechtspersonen hoofdstuk 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 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 

stichting 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. 
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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 stichting;  

• 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 

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 stichting 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.   

 

 

Eindhoven, 23 april 2021 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. drs. H.E. Oostdijck RA 
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