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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Nederlands Dagblad Fonds

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 4 tot en met bladzijde 7 opgenomen jaarrekening
2018 van Stichting Nederlands Dagblad Fonds te Leusden beoordeeld. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiêle verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met RJ klein Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400'Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen
van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens
alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wijgeen
controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons níets gebleken op basis waarvan wijzouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening
over 201B in overeenstemming met RJ klein Organisaties zonder winststreven.

Arnhem, 8 maart 2019

Flynth Audit B.V.

Was getekend

C.J. Monincx RA 902303600i KMt228

FlynthAuditB.V.islidvanBKRlnlernational Bankrekeningnummer|BANNL67RABO0l06664220-BlC; MBONL2U
HEndelsÍegister 09063021 w Rynlh nl.
Oieoslvealêning vindt plaats ondeÍ algemene vooryaard€n, op aánvrasg verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Amhem.



Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

1. Bestuursverslag

l.l.Alqemeen

De Stichting draagt de naam: STICHTING NEDERLANDS DAGBLAD FONDS

statutaire en feitelijke vestigingsplaats is Leusden. Het KvK nummer is 41188700

1.2. Doelstellinsen en activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel: voor hen, voor wie de betaling van de abonnementsprijs op het
Nederlands Dagblad een onoverkomelijk financieel bezwaar vormt, na onderzoek deze prijs
gedeeltelijk voor haar rekening te nemen.

De werkwijze van de Stichting is als volgt:

1. Zij, die voor financiële steun bij de betaling van de prijs voor het abonnement op het
Nederlands Dagblad in aanmerking wensen te komen, richten hun verzoek daartoe hetzij
rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een derde aan het secretaríaat van de stichting.

2. Het bestuur toetst de aanvragen aan de daarvoor door hem opgestelde regels.

3. lndien een aanvraag aan de gestelde voonffaarden voldoet, wordt aan de betrokkene of aan
de aanvrager meegedeeld op welke wijze, in welke mate en onder welke voorwaarden die
steun wordt verleend.

Gedurende 2018 is aan gemiddeld 397 abonnees steun verleend.

í.3. Fondsbestuur

Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen

P.A. Bergwerff, voorzitter

Mw. J.C. Jonker-Beekman, secretaris

drs. A. Lootens, penningmeester

Mw. E.J. Kamphuis-Kwakkel

Mw. C.J.M. Helms
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Stíchting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

Jaarrekening

2.Í Balans oer 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

Activa

Liouide middelen

lNG, rek.crt.

TOTAAL

Passiva

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

$chulden op korte termiin
Nederlands Dagblad
ING (bankkosten)

TOTAAL

08

27.691,04 12.517.83

__l_.w3,42 9.800,49

B.V.
onze

31-12-2018 31-12-2A17

€ €

7.973,42 9.900,49

7.973,42 9.800,49

- 19.717.62 - 2.717,34

27.116,04
575,00

12.067,83
450,00

betrekking heeft,
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Legaat

Lasten

Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí8

Baten

Giften

Actie ND Lezerskunst (verkoop schilderijen)

Totale baten

Abonnementen Nederlands Dagblad

Bankkosten

Totale lasten

Resultaat

2018 2417

€ €

48.961,28 48.325,1?

17.990,--

48.961,28 66.315.12

65.048,21 62.509,93

913,35 434,96

65.961,56 62.943,99

-17.000 28 3.371,23
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

2.3 Grondslaoen van waarderinq en resultaatbepalins

Algemeen

De Stichting draagt de naam: STICHTING NEDERLANDS DAGBLAD FONDS

Statutaire en feítelijke vestigingsplaats is Leusden. Het KvK nummer ís 41188700.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties zonder winststreven die zijn uítgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden
gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.

De continuïteit van de stichting is een aandachtspunt, maar de gelieerde onderneming Nedag
Uitgevers B.V. heeft verklaard geen incasso te doen van de vorderingen, indien de positie van de
stichting dat niet toelaat.

Waarderinq

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale bedragen, onder aftrek van een noodzakelijk
geachte voorziening voor oninbaarheid die door rniddel van individuele beoordeling van de
vorderingen wordt bepaald.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting tenzij anders vermeld.

Resultaatbepalinq

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten gedurende het boekjaar,
een en ander gewaardeerd tegen historische kosten.

Erisgeen personeelin dienstbrjde stichting en erzijn geen lopendeverplichtingen. Dewaardering is
op continuïteitsbasis, gezien de verhoudingen met Nedag Uitgevers B.V,

Flynth Audit ts.V,
Gewaarmorltt als staat waarop onze
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heeft.
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Stichting Nederlands Dagblad Fonds, Leusden

2.4 Toelichtino bii de balane oer 3í december 2018

Eigen vermogen

Algemene reserve 1 januari
Resultaat boekjaar

Algemene reserve 31 december

2.5. Ondertqkenlna van de iaarrekenino

Leusden, lS maart2019

P.A. Bergwerff
voorzitter

drs. A. Lootens, penningmeester

Mw. C.J.M. Helms

-19.717,62 -2.717 34

Mw. J.C. Jonker-Beekman
secretaris

Mw. E.J. Kamphuis-Kwakkel

Audit B.V.
waarop onze

ï 2019

heeft.

2018 2017
€ €

-2.717,34
-17.000,28

-6.088,57
3.371,23

Financieel verslag 20í 8 Paraafvoorwaarmerkingsdooleínden: 7


