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Verslag van het bestuur

Het bestuur en de directie
Het bestuur van Stichting Den Haag onder de Hemel, gevestigd te Den Haag, bestaat uit de
volgende leden:
Drs. J.F. van Duyne, voorzitter

Drs. M.J, Steemers, secretaris/penningmeester

Mr, W.F.M. Remmerswaal, lid
Vacature, lid
Vacature, lid
Begin 20L3 zijn de heren Van Duyne en Remmerswaal tot het bestuur toegetreden. Voor de
twee resterende zetels worden nog kandidaten gezocht.
De stichting is op 3 februari 2011. opgericht,

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse
beeldhouwwerken van binnen- en buitenlandse kunstenaars op de locaties Lange Voorhout en
museum Beelden aan Zee in Den Haag, waarbij ook andere locaties kunnen worden betrokken,
Governance
ln het kader van de governance discussie is besloten de Code Cultural Governance zoveel
mogelijk toe te passen. Voor Stichting Den Haag onder de Hemel wordt het Bestuursmodel
toegepast. Om volledig aan de Code te voldoen zijn begin 2013 de statuten aangepast
(benoemingstermijnen en aftredingsrooster van bestuursleden).

c

Verslag over de gang van zaken in 2014

ln 2OL4 presenteerde de stichting museum Beelden aan Zee een grote tentoonstelling met
hedendaagse Franse beeldhouwkunst op de locatie Lange Voorhout; Grondeur. Hedendaagse
Beeldhouwkunst uit Frankrijk. De dubbeltentoonstelling werd gecompleteerd met een
tentoonstelling in het mLrseum Beelden aan Zee: Henri Laurens retrospectief - De grote curve,
in samenwerking met Centre Pompidou in Parijs. Daarnaast waren er in het museum
presentaties van Daniel Firman en Bruno Peinado.
De opening van de tentoonstelling op het Lange Voorhout op 6 juni 2Ot4 door Zijne Majesteit
Koning Willem-Alexander was weer als vanouds zeer druk bezocht. De tentoonstelling trok net
als in voorgaande jaren veel publiciteit, met ruim 220.000 bezoekers op het Lange Voorhout en

ruim 34.000 bezoekers in museum Beelden aan Zee.
Helaas konden wederom niet alle benodigde fondsen worden gevonden, Ondanks grote
inspanningen in het bewerken van de vermogensfondsen en het bedrijfsleven bleven de
inkomsten achter bij de begroting, terwijl de kosten niet navenant konden worden beperkt.
Hierdoor resulteerde er een klein tekort dat door museum Beelden aan Zee is overgenomen.
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Voor 2015 zijn de voortekenen voor de fondsenwerving en sponsoring niet veel gunstiger
ondanks de tekenen van economisch herstel. Desondanks is het bestuur optimístisch over de
kansen om de tentoonstelling begin juni 2015 wederom van start te laten gaan. Thema voor
2015 is "Vormidøble, moderne beeldhouwkunst uit Vlaqnderen" .
Den Haag,27 maart29t5
Namens het bestuur
Drs. M.J, Steemers

Secretaris/penníngmeester
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Jaarrekening2OL4
Balans op 31 december 2Ot4
(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 decembe¡ 2OL4
€

31 decembe¡2OL3
€

1

65.591

73.21.0

2

L2.76L

2.946

77.752

76.L56

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen

Algemene reserve

3

0

0

Kortlopende schulden

4

77.752

76.156

77.752

76.Ls6
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Staatvan baten en lasten over2Ot4

Exploitatie
2014

Exploitatie

20t4
€

€

€

Begroting

Baten
Subsidies Gemeente Den Haag

6

275.000

280.050

277.250

Vermogensfondsen

7

1.50.000

140.000

Sponsoren

I

3L7.000

240.OOO

Doorbelastingen aan partners
Overige opbrengsten

0
9

L66.000

15.552
1.67.638

145.000
138.200
86.035

908.000

843.240

Totaal baten

)

20t3

Lasten
Personeelskosten

L66.24L
812.726

160.000

120.L89

Lsg.6L2

412.L28

343.O37

47.496

29.827

72.414
90.028
100.98s

37.370

Algemene en overige kosten

418.500
41.000
75.000
99.500
L14.000

746.343

Totaal lasten

908.000

843.240

8L2.726

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Tentoo nste ll ingsinrichting
Tentoo nste ll ingscata logus
Ed

PR

L0

ucatieprojecten
en publiciteit

Saldo van baten en lasten voor

97.537

winstbestemming
Dotatie/o ntt rekking bestemmi ngsfond s
Dotatie/o nttrekking bestemmi ngsreserve

o

Resu

ltaat na winstbestemming
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Toelichting behorende bij de jaarreken¡ng

l.

201"4

Algemeen

Doelstelling
De stichting is op 3 februari 20L1 opgericht en statutair en feitelijk gevestigd te Den Haag.
De stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse
beeldhouwwerken van binnen- en buitenlandse kunstenaars op de locaties Lange Voorhout en
museum Beelden aan Zee in Den Haag, waarbij ook andere locaties kunnen worden betrokken.
Continuiteit
De stichting heeft geen eigen vermogen en kan derhalve slechts activiteiten ontwikkelen
indien en voor zover hiervoor fondsen zijn geworven. De activiteiten en de fondsenwerving
worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting museum Beelden aan Zee. De stichting
heeft een overeenkomst met Stichting Museum Beelden aanZee, dat de positíeve en
negatieve resultaten ten goede resp. ten laste komen van Stichting Museum Beelden aan Zee.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuìteit van de stichting.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
directie van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen blJ de toellchtlng op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.

Grondslagen van waardering van act¡va en pass¡va

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

@

voor kleine organisaties-zonder-wínststreven die zijn uitgegeven 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.
Vreemde valuto
- Functionele valutq
De posten in de jaarrekening van de stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de

valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's, dit is zowel de
functionele als de presentatievaluta van de sticht¡ng.

- Transocties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
7
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balansdatum. De uit de afwikkelíng en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten
gunste often laste van de staat van baten en lasten.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde
valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde
koers).
Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen

)

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

nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. lndien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere

o

bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd.
lndien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. ln de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden
die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.
lndien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur
is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). ln de toelichting worden het bedrag en
de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur
deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de
staat van baten en lasten verantwoord.
Schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio en disagio
en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-

verliesrekening als interestlast verwerkt.
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3.

Grondslagen van bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk
Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

)

lndien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan
wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de
staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit
hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en
lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de
onderscheiden posten van het eigen vermogen.
u bsidies e n spon so rbijd ra ge n
Bijdragen van subsidiënten en sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage

S

betrekking heeft.
Fínonciële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen.
Koersve rsch il I e n ( bate n e n losten )

e

Koersverschíllen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van
baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben,
Personeelskosten
Loncn, solorisscn cn sociolc lastcn wordcn op grond van dc arbcidsvoorwaardcn vcrwcrkt in
de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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4.

Toelichting op de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en
lasten over 2014

Vlottende activa

I

Vorderingen
31 decembe¡2O14
€

Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting
Vooruit betaalde kosten
Overige vorderingen

31 december

20ll
€

3.470
s.325

0
1.2.664

4.596

1.1..046

52.200

49.500

65.591

73.21O

31 decembe¡ 2Ot4
€

31 december 2013
€

t2.t6t

2.946

)
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen

2

Banksaldi

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

3

Algemene resen e

o

4

december2Ot4

Stand op 1 januari
Saldo exploitatieresultaat na winstbestemming

€
0
0

31 december 2013
€
0
0

Stand op 3L december

0

0

31 december 2Ot4

31 december 2OL3
€

31

Kortlopende schulden

Rekening-courant St. Museum Beelden aanZee

€
57.784

Te betalen kosten

20.568

4.338

77.752

76.t56

7L.8L8
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Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar

5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is geen sprake van

6

niet uit de balans blijkende verplichtinge n per 3L-I2-2074

Subsidies Gemeente Den Haag

Begroting

Gemeente Den Haag Kunstenplan 2013-201.6

Exploitatie
20L4

Exploitatie

2074

€

€

€

275.000

280.050

277.250

20t3

275.000 280.050

277.250

Deze subsidies zijn verstrekt door de gemeente specifiek voor de tentoonstelling op de locatie
Lange Voorhout.

7

Vermogensfondsen

Exploitatie
2014

Exploitatie

2074

€

€

€

Begroting

VSB fonds

60.000
40.000
25.000
25.000

Mondriaan St¡chting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Overige fondsen

2013

60.000
40.000

55.000
40.000
25.000
25.000

25.000
15.000

750.000 140.000

e

145.000

lnkomsten uit overige fondsen bleven achter bij de begroting, Een aantal aangeschreven
fondsen bleek uiteindelijk niet bereid om het project te ondersteunen.
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Sponsoren

8

2074

Exploitatie
2014

€

€

Begroting

25.000
25.000

Rabobank Den Haag en Omstreken
Aegon NV
Total E&P Nederland BV

100.000
0

Shell NL

Gemeente Wassenaar

15.000

Unibail-Rodamco
Beeldensponsoren
Overige sponsoren

15.000
50.000

87.000

Exploitatie

20t3
€
25.000
35.000

25.000
25.000
100.000
0
15.000
15.000
34.500
25.500

0
1.5.000
1.5.000

0
0

48.200

377.000 240.000
)

138.200

Door de economische crisis waren minder commerciële partijen bereid zich aan de tentoonstelling te binden.

Overige opbrengsten

9

Begroting

Exploitatie

Exploitatie

2014

20t4

2013

€

€
L38.239
17.903
17.496

14s.503
0

147.000

Bijdrage museum Beelden aan Zee
Liquidatiesaldo Stichting Den Haag Sculptuur
Overige opbrengsten

0

19.000

€

20.738

766.000 167.638

t66.24L

Overige opbrengsten bestaan voornamel'rjk uit inkomsten uit verhuur van ruimten voor
evenementen. Door de economische crisis waren minder commerciële partijen bereid zich aan
de tentoonstelling te binden.

()
10

Tentoonstel lingsin richting
2074

Exploitatie
20L4

€

€

BegrotÍng

Transportkosten
Voorbereidings- en inrichtingskosten

134.000

135.968

2i4.500

227.465
48.695

50.000

Tentoo nste llingscurato r

Exploitatie

20t3
€
34.900
259.601
48.536

478.500 4L2.128

343.037

72

Æ

pwc

Pricewåterho6ecmpeß
AaountanbN-V

Ui6luitendþor
¡denti6cat¡edoeleinden

Stichting Den Haag onder de Hemel, Den Haag
Jaarverslag 2014

Goedkeuring en vaststelling jaarreken¡ng 2014
De jaarrekening is in de bestuursvergadering

d.d.27 maart 2015 goedgekeurd en vastgesteld

Den Haag,27 maart2OL5

Namens het bestuur:

Drs. M.J. Steemers
Se cr et a rì s/ p e n ni n g me e

ste r

o

o
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Bijlage: Staat van Baten en Lasten overeenkomstig de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking
(HKS) en

het uitvoeringsbesluit subsidies (UVs OcW)

Begroting
€€

2Ot4

2013

€

BATEN

166.000 L65.287

Totale Opbrengsten
Directe opbrengsten

-

19.000
0
0
0

Publieksinkomstenbuitenland

Publieksinkomstenbinnenland
Sponsorinkomsten
Overige inkomsten

11.496

2s2.276
20.738

0

0

0

0

0

0

496

20.738

L47.OOO

L53.79L

L47.OOO

75379t

231.538
231.538

Totale Subsidies en b'rjdragen

742.OOO

Subsidies

275.OOO

677.953
280.0s0

560.450
277.250

0
0

0
0

0
0

275.000

280,050

277.250

0
0

17.903
0

0
0

467.OOO

380,000

283.200

0

0

0

317.000

240.000
140.000

138.200

19 000

lndirecte opbrengsten

-

-

Diverse inkomsten

Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen
Meerjarige Subsidie Provincie Zuid-Holland
Subsidie Gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
Overige subsidies van de gemeente Den Haag
Overige bijdragen uit publieke middelen

Overige bijdrøgen uit private middelen

-

Waarvanparticulierenincl.vriendenverenigingen
Waarvan bedrijven
Waarvan private fondsen
Waarvan goede doelenloteríjen

150.000
0

tt

0

908.s00 843.240

TOTATE BATEN

145.000
0

8L2.726

TASTEN

Totale beheerslqsten

o

-

Personeel

Materieel

Totqle qctiv iteite nlqste n

-

Personeel

Materieel

135.000
50.000
85.000

L23.462
48.695
74.767

98.976

773.500
317,000
456.500

7L9.778

7L3.750

263.457
456.32L

580.257

908.500 843.240

TOTATE LASTEN

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

25.Ltg
73.457

133.493

8L2.726

0

o

0

0

0

0

Saldo rentebaten en -lasten
Saldo buitengewone baten en -lasten
Toevoeging/onttrekking aan reserves en fondsen

Exploitatieresultaat

L4
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Overige gegevens
Verwerking van saldo van baten en lasten
Overeenkomstig de statuten worden exploítatie overschotten aan de reserves toegevoegd, en
exploitatie tekorten op de reserves in mindering gebracht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met significante impact
jaarrekening.

op het beeld van

de
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De controleverklaring is op de volgende pagina opgenomen.
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Aan: het bestuur van Stichting Den Haag onder de Hemel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening2ot4van Stichting Den Haag onder de Hemel te
Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van
baten en lasten over 2cr14 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
)

Veranftu oordelijkheid u an het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 64o
'Organisaties zonder winststreven'van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is
tevens verantwoordelijkvoor 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 offouten.

Ver antu; o or delijkheid u an de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

o

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van dejaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Ref.: eo34968t
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinøtio Bouleuard 35o, 3o65 WB Rotterdøm, Postbus 88oo,
goog AV Rotterdam
T: o88 792 oo to, F: o88 792 95 SJ,wwtu.ptuc.nl
'PwC' is het merk waaronder Pr¡cewaterhouseooopers Accountants N V (KvK 34180285), Pricewaterhouseooopers Belast¡ngadv¡seurs N V (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Serv¡ces B V (KvK 51414406), Pricewaterhouseooopers Pensions,
Actuarial & lnsurance Serv¡ces B V (KvK 54226368), Pr¡cewaterhousecoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op
deze dienslen z¡jn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakel¡jkheidsvooruaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van loepassing Op M pwc.nl trelt u meer ¡nlormatie over deze vennootschappen, waaronder dezê algemene
(inkoop)voorwaardên d¡e ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel le Amslerdam

t

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Den Haag onder de Hemel per 31 december 2oL4 en van het resultaat over
zot4in overeenstemming met Richtlijn 64o 'Organisaties zonder winststreven'van de Nederlandse
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Rotterdam, 2Tmaart 2oLs
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