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Bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie
Taco Honingh
9-4-2021
Kascontrole Financieel jaarverslag 2020

Op 9 april 2021 heb ik kascontrole uitgevoerd op het financieel jaarverslag over het boekjaar 2020.
Ten behoeve van de controle heeft de penningmeester Grietzen Kunnen de volgende stukken
overlegd:
• Financieel jaarverslag met een balanssaldo per 31-12-2020 van € 500.961 en een resultaat
2020 van € -17.755.
• Specificatie van de uitbetaalde schenkingen 2020.
Het door de penningmeester bijgehouden spreadsheet met de (bank)mutaties met bijlagen zag er
inzichtelijk en verzorgd uit en het financieel overzicht sluit aan met het gevoerde spreadsheet en de
bijlagen. Tevens was er inzicht in de verslagen van de bestuursvergaderingen, jaaropgaven van
bankrekeningen, declaraties en facturen. Bij detailwaarneming op de gegevens is geen
onrechtmatigheid aangetroffen.
De penningmeester heeft waar nodig toelichting gegeven over de gevoerde administratie.
De volgende punten wil ik nog onder de aandacht brengen:
1. De door het bestuur toegekende schenkingen worden niet altijd in hetzelfde boekjaar uitbetaald
en zijn dus niet altijd in het financieel jaarverslag van het betreffende boekjaar opgenomen.
Van de volgende toegekende schenkingen is er nog een uitstaande verplichting in de toekomst:
• Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum € 10.000.
2. Het in de baten opgenomen bedrag aan baten uit vermogensbeheer ad € 13.707 bestaat uit
ontvangen dividend, rente en waardeverandering van de beleggingen. De waardeverandering
van beleggingen betreft geen daadwerkelijk gerealiseerd resultaat zolang de effecten niet zijn
verkocht. In het bedrag baten uit vermogensbeheer over 2020 bedraagt dit ongerealiseerd
resultaat € 13.209.
3. Op de balans is een bestemmingsreserve opgenomen ad € 12.500. Uit informatie van de
penningmeester blijkt dat er geen specifieke bestemming voor deze gelden meer is. Na een
bestuursbesluit kan deze bestemmingsreserve in 2021 ten gunste van de algemene reserve
worden gebracht.
Bovenstaande punten in acht nemend geeft het financieel jaarverslag over het jaar 2020 een
voldoende adequaat en getrouw inzicht in het vermogen, baten en lasten van de stichting.

Zevenhuizen, 9 april 2021
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