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Bilthoven, l september 2022

Geacht bestuurscollege,

l OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Nederlands Gesprek Centrum
te Leusden 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
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Stichting Nederlands Gesprek Centrum
Leusden

3 BALANS PER 2021

ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

Vlottende activa

Onderhanden projecten

Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

8.412

31 dec 2021

 

14. 000

8. 412

66. 649

31 dec 2020

 

15.000

15.000

76. 073

Totaal 89.061 91.073



Stichting Nederlands Gesprek Centrum
Leusden

PASSIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

Eigen vermogen
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal

31 dec 2021

 

31 dec 2020

   
63. 096

63. 096

25. 965

25. 965

89.061

63. 524

63. 524

27. 549

27. 549

91. 073
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4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Exploitatiebaten

Som der exploitatiebaten

Exploitatielasten

Som der exploitatielasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Eigen vermogen

Bestemd resultaat

2021

 

2020

 

10. 973

10.973

11.401

11.401

-428

-428

-428

40. 430

40.430

34. 760

34. 760

5. 670

5. 670

5. 670



Stichting Nederlands Gesprek Centrum
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5 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van een beter inzicht in en een vollediger begrip voor de
wederzijdse standpunten en opvattingen bij de voornaamste in het Nederlandse volksleven aanwezige
richtingen en groepen.

Locatie feitelijke activiteiten

Stichting Nederlands Gesprek Centrum is feitelijk gevestigd op Dodeweg 8, 3832 RD te Leusden en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41126710.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Nederlands Gesprek Centrum 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 l BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.



Stichting Nederlands Gesprek Centrum
Leusden

6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze
kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het
project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het
algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend. Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden
projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de
verrichte prestaties op balansdatum. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal
van alle onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder
de kortlopende schulden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is
meestal de nominale waarde.



Stichting Nederlands Gesprek Centrum
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7 TOELICHTING OP BALANS

ONDERHANDEN PROJECTEN

Gerealiseerde projectkosten

Totaal onderhanden projecten onder activa

31dec2021

 

14. 000

14. 000

31 dec 2020

 

VORDERINGEN

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen

Totaal

31 dec 2021 31 dec 2020

   
8.412

8. 412

15.000

15.000

LIQUIDE MIDDELEN

Banktegoeden
ING rekening-courant
ING rentemeerrekening
Rabobank bedrijfstelerekening
Rabobank rekening-courant

31 dec 2021

 

59. 273
5. 853
1. 251

272

31 dec 2020

 

68. 570

5. 853
1. 251

399

Totaal 66. 649 76. 073



Stichting Nederlands Gesprek Centrum
Leusden

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Totaal

Eigen vermogen

Stand l januari
Overschot / (tekort) boekjaar

31 dec 2021

 

63. 096

63. 096

31 dec 2020

 

63. 524

63. 524

2021

 

63. 524
-428

63. 096

Stand 31 december 63. 096

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden
Rekening-courant Instituut voor Wijsbegeerte B. V.
Nog te betalen accountantskosten

Nog te betalen overige kosten

Totaal

31 dec 2021

 

8. 223
726

17.016

25. 965

31 dec 2020

 

26. 615
726
208

27. 549
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8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

Exploitatiebaten

Opbrengst symposia
Opbrengst donaties
Opbrengst publicaties

Som der exploitatiebaten

Exploitatielasten
Organisatiekosten
Beheer- en administratiekosten

Accountantskosten

Bankkasten

Porti- en telefoonkosten

Overige kantoorkosten
Kosten symposia

2021

 

2020

 

8. 411
2. 514

48

10.973

10.973

7. 089
3. 025

726
325
140
96

11.401

37. 787
2. 610

33

40.430

40. 430

13. 961
3. 025

726
313
246

96
16. 393

34. 760

Exploitatieresultaat -428 5. 670
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Stichting Nederlands Gesprek Centrum
Leusden

9 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Toelichting gemiddeld aantal werknemers
Er zijn in 2021 geen werknemers in dienst bij de stichting, gelijk aan voorgaand jaar.

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

Het bestuur is onbezoldigd.

ONDERTEKENING
Leusden, -2022

Naam

BJ. van den Bergh,
voorzitter

Handtekening

M. M. S. K. Sie, lid

J. C. J Boutellier, lid

H. M. Brouwer, lid

B, F. Steur, lid
(m. i. v. l januari 2022)
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10 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Stichting Nederlands Gesprek Centrum

Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Nederlands Gesprek Centrum te Leusden
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlands Gesprek Centrum op 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:

l. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; 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 zijnonafhankelijk van Stichting Nederlands Gesprek Centrum 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.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het management voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijkacht 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.
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BOONZAAIJER & M E R KUS ACCOUNTANTS & ADVISEURS

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 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 continu'rteitsveronderstelling
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 de 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.

Bilthoven, l september 2022

Boonzaaijer Merkus Accountants & Adviseurs

M. Attrac RA
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