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1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaanekening over 2016 van Stichting Blinden-Penning te Amsterdam
gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens bij de jaarrekening 2016.

2 ALGEMEEN

2.1 Bestemming saldo van baten en lasten 2016

Het saldo van baten en lasten over boekjaar 2016 bedraagt nihil, derhalve víndt er geen resultaatbestemming
plaats.

2.2 Omschrijving van de activiteiten

Het doel van Stichting Blinden-Penning is in artikel 3 van de statuten als volgt beschreven

Het doel der stichting is de bevordering van de integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving, zodat
zijzich op maatschappelijk, soclaal, cultureel en economisch gebied optimaal kunnen ontplooien.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Het verstrekken van periodieke uitkeringen;
- het verstrekken van financiële hulp bij studie;
- het bevorderen en/of vezorgen van recreatiemogelijkheden;
- het bevorderen en/of vezorgen van huisvesting;
- het stimuleren van en/oí deelnemen aan research naar en vervaardigen van voor blinden en slechtzienden

geëigende hulpmiddelen;
- het bevorderen en/of vezorgen van sportbeoefening door blinden en slechtzienden;
- het bevorderen en/oÍ vezorgen van gezinshulp voor bejaarde blinden en slechtzienden door voor dit doel

geschoolde personen;
- het stimuleren van alle overige activiteiten die de integratie van blinden en slechtzienden ten goede komen

Voor het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen, die deel
uitmaken van de organen van de stichting.
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Het bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld

lr. A. Meerstadt

Drs. J. Koning
ProÍ. dr. P. van Gool
Drs. M. Marinkovic

Mr. M. van der Goes - Doeksen

Voozitter
Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Directie:

De directeur van de stichting is mevrouw drs. l.C. Schwalbach.

2.3 Vestigingsplaats

De stichting is statutairgevestigd op Baron G.A. Tindalplein 1 te Amsterdam.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

RSM Netherlands Accountants N.V.

WAS GETEKEND

N. van Gulden MSc RA
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3 BESTUURSVERSLAG 2016

-5



Bestuursverslag van de Stichting ,,Blinden_penning,, 
over 2016

Verslag yan het bestu ur
In 2016 is de Stichting "BIinden-Penning,, onverminderd verder gegaan met haaractiviteiten. Het gaat hier vooral om het voor blinden en slechtzi enden organiseren vandagactiviteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding in het activiteitencentrum van destichting in Amsterdam. Dit betreft activiteiten als gymnastiek, dansen, yoga, koken &bakken, knutselen, alsmede het organlseren van soosmiddagen. Verder was ermaatschappelijk werk gericht op het ondersteunen van cliënten in de thui ssrtuatie. Ookwas er, net als in de voorafgaande jaren, sprake van het verlenen van subsidies voormedisch onderzoek op het terrein van blindheid , voor recreatie en sport, voor toegang tothet arbeidsproces en scholing, voor sociaal maatschappelijke proj ecten , evenals voorbuitenlandse proj ecten. Ten opzichte van v orig jaar zijn de totale lasten zeer beperkttoegenomen, naar €.364.345 van € 362.124 in 201 5. Deze kleine stijging is vooral toe teschrijven aan een wat grotere subsidieverlening en aan hogere personeelskosten.Hiertegenover stond dat er minder geld rs urtgegeven aan eigen activiteiten voor dedoelgroep. Hierbij speelt dat er in 2015 extra kosten zijn gemaakt voor het vieren vanhet 100j ang bestaan van de stichting Ook waren de afschrijvingen in 2016 lager dan in20t5.

De sta tus van de stichtins
De Stichti:
Algemeen

ng "Blinden-penning". is met ingang van l janua i 200g aangemerkt arsNut Beogende Insteiling (ANBï).ó. stichiing h.; geen winstoogmerk.

een actueel bereidsplan te beschikken dat inzicht geeft in de doorde instelling te verrichten werkzaamheden ter verwezenrijking van haar doelstelling, dewijze van wervi'g 
Y1" inkomsten, het beheer van het vermogen van de instelling en debesteding daarvan. Hieronder volgt dit beleidrplun.

Doelstelling
De stichting heeft statutair ten doel het bevorderen van de integratie van blinden enslechtzienden in de samenleving, zodat zij zichof maatschappelijk, sociaal, cultureel eneconomisch gebied optimaal kÀen ontplooien.

Werkwijze
De stichting vervult haar doelstellingen door zelf werkzaamheden te verrichten voor dedoelgroep en door het verstekken van subsidies aan particulieren en aan organisaties diezich hiervoor inzetten' wat betreft de subsidi., uu., particulieren richt de stichtin g zichop blinden en slechtzienden in de regio Amsterdam. Daarbij gaat het dan vooral om hetgeven van eenmalige bijdragen voorsituaties waarir:-..n aergstlte bijdrage nodig is omtot ontplooiing te kunnen komen. wat betreft de subsidies uui *a... organisaties gaathet om het ondertl:Yn:l van projecten voor blinden en slechtzienden met betrekking totde medische ontwikkelingen àp Ë., terrein van blindheid, ,oo.....*tie en sport,
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betreffende toegang tot het arbeidsproces en scholing, voor sociaal maatschappelijkeprojecten, evenals voor buitenlandse projecten (zie vlrde. ni.-uj.
Eigen maatschappelijk werk
Zoals gezegd vervult de stichting haar doelstellingen in belangrijke mate door het zelfverrichten van praktisch maatschappelijk werk voor blind. .ÀtË.ntziende volwassenenin de regio Amsterdam' De behoeftè hiiraan neemt toe. verschillende maatschappelijkeontwikkelingen dragen daartoe bij, zoals de bezuinigingen op het gebied van zorg enwelzijn' Het gaat dan vooral om een toenemend gebiek-aan tijd.n'uundu.ht in dereguliere zorg voor.guderen en gehandicapten. rri.a" dankzij de toewijding van onzemedewerkers en vrijwilligers kÀ de stichiing wèl de aanvullende zorg enaandachtgeven' Het gaat hier vooral om het voor blinàen en slechtzienden organiseren vandagactiviteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding in het activiteitencentrum van destichting in Amsterdam' verder is eimàats.huff.t,jk werk gericht op het ondersteunenvan cliënten in de thuissituatie' Dit varieert van ïemiddeling bij het zoeken naar eengeschikte woning, het verzorgen van de aanvraag van een begeleiderskaartopenbaarveryoer tot ondersteunende gesprekkerr"uil tr., verliJs uu., 

".r, 
partner of bij deverwerking van problemen bij slechtíien. ook worden feestdagen gezamenlijk gevierd.verder geven de medewerkers informatie op .r.t.i.rreinen. Het eigen werk richt zich inde praktijk vooral op blinde en slechtziende volwassenen waarbij de groep ouderen(boven een leeftijd van 75 jaar)het grootst is.

Subsidieverlening
Naast het eigen maatschappelijke werk verstrekt de stichting, zoals gezegd, ooksubsidies ten behoe'. ru., àe ào.lg.oep. voor deiotale uitgaven wordt per jaar eenuitgavenplafond vastgesteld. Dit prrr*9 is in beginsel gebaseerd op de geraamde totalebeleggingsopbrengsten van de stéunstichting, a.ïtict ting tot wlrÉerschaffing aan

iïy"r"ï;:::."-:l' ïiï l - 
d i e opbren gr t.n kunn en eventu ee r word en to. g Jro. ga

totale JrUriAi.piafond worder t schenkingen' Binnen het

verschillende soorten subsidir 'getten 
gehanteerd voor de

subsidieverzoeken en de mate ten is afhankelijk van de

het jaar kan daarbij sprake zijn vanbijsturing en opgeroepen' Gedurende

De stichting als activiteitencentrum
wat betreft de werkverdeling tussen de stichting "Blinden-penning,, en de Stichting totwerkverschaffing aan HulpÉhoevende Blinden valt het volgende op te merken.Ingevolge een in,oktober 198? genomen bestuursbesluit kom-en m"t'ingang van hetboekjaar 1987 alle exploitatiekJsten die geen rechtstreeks verband houden met debeleggingsopbrengsten van de Stichting Iot'werl«rerschaffing aan HulpbehoevendeBlinden, ten laste, y*.9.. stichting "?,,1{.l.penaing,,. oe sícnti;;-;Blinden_penning,,is dus vanaf 1987 het lichaa- *uà. de feitelijt . ,o.iut. .r, raatschapperijke activiteitengeconcentreerd 

''jl'?t stichting tot werkvËrschaffin gaanmrplàilevende Blinden issindsdien de organisatie waarin à. b.r.ggingru.ti;ii.it.n plaatsvinden.
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De wijze yan \ryerving van inkomsten

ffi::ïÏ'i:.h':'.'iffi;ï-""" "n eigen verÍnosen en doe aan fondsenwerving.
en dergelijke buiten bescho (schenkingen, Iegaien
activiteiten uit een subsidie d kosten van de totale
Werkverschaffing aan Hulpb. n de Stichting tot
jaar vastgesteld op basis van het totare negatieve sardo 

"", ï.t;ïÍïill..t 
'ij.;ï*t'verrekend met eventuele ontvangen voorschotten.

Risicobeheersing
Met het oog op de risicobeheersing heeft de stichting h:lnodige geregeld. zo geldt err de betalingen en de verstrekking van de subsidies. Dieop neer dat er pas betaringeíd;r;, praatsvinden naen door twee bestuursredÀ. vers,..tting van subsidiesnger vereist een meerderheid in de bestuursvergadering.

Activiteiten in 2016

Bigen maatschappelijk we
In 2016 stonden 9i blinden
stichting Blinden-penning. ., in het clientenbestand van
verschillende activiteiten]D ersonen deelgenomen aan
gezondheidsproblemen (tijdr vanwege

wachtlijst of *or.., inmidde eelnemen, staan op de

van de stichtin 
rrdt telefonisch contact

eiten veel inzet de

waardering uit

werk op de huidige schaar ,,"Lï;',,ïiï""*ers zonde. L
k

Subsidieplafond yoor 2016
Eind 2015 is besloten de stre

get op transactiebasis
vaststelling is onder andere

erwachtingen over
at en het eigen
eginsel nog middelen ter

n en schenkingen. In 2016
2016 is besloten vast te

e marges naar boven en naar
subsidies toegezegd (tegen

ruim onder het afgerp.of.,
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een erealiseerde subsídies van de Stichtit tt

iï.-;""".ïtergedeelt:^Ïil.lit'w verstrekte subsidies is in 2016 geweest voor medisch
sociaal maats 'roJecten met betrekking tot het arbeid & schïling. Daarna volgden

ï*',ffiI*r::: ï:ïiiïi:ï llxjli;H::jï'
wat betret a' u,ó'atte van a. rruriïíX 

ör'ffiïlu.ti.uuris kan ïïà:,lii3,:ïïtf*2016 op basis van toezeggingen er meer dàn in 2orsis toegekend op het terrein vanmedische subsidies ., ,óó. i..*,1. & sport.

Gift van de stichting tot werkverschaffing aan Hurpbehoevende Brinden.Ter dekking van het À-egati"";;;ià" ,un bui-"ïË'tir,.r, van € 362.g4svan de stichtinpover 2016 is een 
:ubsigr-e 

,u, g"tiJk. o-,rurg ,..Ëg"r, van de rtichting tot è

i:*Hchaffing 
aan Hulpbti'o.í.rae Blinàen rn zor5 was e360.479aan subsidie

Bestu u rssam enstellin g

il:ï ïï:l: ;ï, i.":ï,lll- wa s e i n d 2 o t 6a r s v o I g t s am en g e s t e I d :

Drs. J. Koning, secretaris
Prof. dr. p. van Gool, penningmeester
Mevrouw drs. M. MarinkovË 

--
Mevrouw mr M. van der Goes_Doeksen

2016
Op tra ns a ctieba sr5

gerealiseerd mtntmum maxtmum streef-

wa a rde
gerealiseerd

Subsidie buitenland

Subsidie recreatie & s

Medische subsidies

port

idíSubs e &d

5u bs die octs a a maa chts ppel

9.000

9.

19.500

19

11

3.

24.

24.375

aTota 5toegezegde ubs d e5 op
tra ns ctia 5eba s 61. 60.000 75. 68.Vri VA 5 U bs di es

9
Ges ubs di eerde p ectenro)

52.
65.

9-

a

kt)

10.

9.

toegezegde (-)



eriode van 5 jaar met de mogelijkheid van

wordt verder vooral gelet op feeling met d
integriteit, bekwaamheid, bàschikbàre tijd

Het rooster van aftreden van het bestuur per eind 2or6is ars vorgt.Ir. A. Meerstadt ^
Drs. J. Koning 'rïi',
Prof. dr. P. van Gool 2021Drs. M. Marinkovic 2ODMr M. van der Goes-Doeksen 2OF

Wijzigingen in het bestuur
In de bestuursvergadering van l3 mei 2016 is de heer van Gool herbenoemd alsbestuurslid - penningmeester van de stichting. v;;;.. waren er geen wijzigingen in hetbestuur.

Zelfevaluatie
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4 Jaarrekening 2016
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Bíjlage 4,1

bij rappon d,d. 17.05.201t
Stichting Blinden-Penning te Amsterdam

4.1 BALANS PER 3í DECEMBER 2016 (2015)

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwing

lnventaris

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraden

Vorderingen

Vorderingen op gelieerde stichtingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

€ € €

22.499
2,571

18.211 25.070

3.775
3.999

6.155 7.774

33.028 17.674

16.521
'1.690

1

6.1 55

57.395 50.519
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Bijlage 4.1

bij rappon d.d. 1 7.05.20 1 l
StichÍing Blinden-Penning te Amslerdam

BALANS PER 3í DECEMBER 20í6 (2015)

(Na resultaatbestemm ing)

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2016 31-12-2015

€ € €

1.004 1.004

25.450

3.905

20.1 60

56.391 49.5.15

Kortlopende schulden

Subsidieverplíchtingen

Schulden aan gelieerde stichtingen
Belastingen en premies sociale vezekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

22.992
11,283
3,631

18.485

-13-
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Bijlage 4,2

bij rapport d.d. 17.05.2017

Stichlrng Blinden-Penning te Amslerdam

4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (2015)

2016 2015

362.945

1.400

€

360 479

1.645

€

Baten

subsidie van de stichting tot werkverschafflng aan Hulpbehoevende Blinden
Giften

Som der baten

Lasten

Personeelskosten

Afschrijvingen

Activiteiten

Gesubsidieerde projecten

Huisvestingskosten

Kantoorkosten

Algemene kosten

Som der lasten

Het saldo van baten en lasten bestaat uit:

Som der baten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten:

364.345 362.124

1 64.1 53

6.859

63.294

65.263

45.063

7.663

12 050

158.433

7.673
79.866

52.605

44.884
7.1 95

11.468

364.345 362.124

364.345

364.345 -
362.124

362.124
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Bijlage 4.3

bij rappon d.d. 17.05.2017

SÍrchÍing Blinden-Penning te Amsterdam

4.3 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING

Alqemene qrondslaoen voor de opstellinq van de iaarrekeninq

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven", zoals gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Aangezien het bestuur een begroting niet als
belangrijk sturingsinstrument gebruikt, is deze niet opgenomen in de jaarrekening.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten 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.

Het bedrag waarmee de lasten de baten overschrijden wordt elk jaar gedekt door de Stichting tot
Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.

Vergelijking met voorgaand jaar:

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

Schattingen:

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de direcile van
Stichting Blinden-Penning zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het in artikel 2:362lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusieÍ de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaanekeningposten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusieÍ direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire aÍschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraad

De voonaad betreft de voorraad blinden-penningen aanwezig bij de stichting. De penningen zijn gewaardeerd op
€1.
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Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatíe, inclusieí
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korterdan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredíetinstellingen onder kortlopende schulden
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste venverking gewaardeerd tegen reële waarde, Korlopende schulden
worden na eerste venverking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio oÍ disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

B1lage 4.3 (vervolg)

bij rappott d.d. 17.05.2017

SÍrcàting Blinden-Penning te Amsterdam

Grondslaoe n voor de staat van en lasten

Giften

Giften worden verantwoord in het jaar waarop de gift betrekking heeft.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Gesu bsidieerde projecten

Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk
aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte aÍdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in
welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actieÍ beschikbaar is voor het beoogde gebruik
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruifsiuui van het actief.

Pensioenlasten

Stichting Blinden-Penning heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premíe wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidi of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

-16-



Btjlage 4,4

bij rapport d,d, 17.05.2017

SÍichting Blinden-Penníng le Amsterdam

4.4 ToELICHTING Op DE BALANS pER 31 DECEMBER 2016 (20í5)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari2016

AanschafÍingswaarde

Cumulatieve afschrijving

Mutaties 2016

AÍschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 201 6

AanschafÍingswaarde

Cumulatieve afschrijving

Voorraden

Voorraden penningen

Verbouwing lnventaris Totaal

€ €

30.172

27 601 -

€

779
280

59

37
89,951

64.881

22.499 2.571 25.070

5.978 - 881 - 6.859

5.978 881 6.859

59.779

43.258
30.172

28.482
89.951

71.740

De materiële vaste activa zijn direct in gebruik ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt j}yo - 200/0.

VLOTTENDE ACTIVA

16.521 1.690 18.211

31-12-2016 31-12-2015

€ €

1

Het aantal penningen aanwezig bijde Stichting bedraagt 25 stuks (2015:25 stuks). Deze penningen zijn niet
gewaardeerd. ln 2016 zijn er geen penningen uitgereikt.
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Bijlage 4.4 (veruolg)

bij rapport d.d. 1 7.05.201 7

SÍrchting Blinden-Penning te Ansterdam

Vorderingen

Vorderingen op gelieerde stichtingen

Rekening-courant Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende

Blinden

Liquide middelen

ING Bank

Kas

PAS S IVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2016 31-12-2015

€

3775

32.630

€

398

17.256
418

33.028 17.674

1.004 1.004

Het stichtingsvermogen is ontstaan als gevolg van de fusie met Stichting Christelijke Blindenhulp "De Fakkels
Bijeen".
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BUlage 4.4 (veruolg)

bij rapport d.d. 17.05.201 7

StichÍrng Blinden-Penning te Amsterdam

Bestemming saldo van baten en lasten 2016

Het saldo van baten en lasten over boekjaar 2016 bedraagt nihil, derhalve vindt er geen resultaatbestemming
plaats.

31-12-2016 31-12-2015

Kortlopende schulden €€

Subsidieverp I i chti n g e n

Subsidieverplichtingen

Schulden aan gelieerde stichtingen

Rekening-courant Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende
Blinden

Overige schulden en ovelopende passiva

Nog te betalen accountantskosten

Reservering vakantiegeld en -dagen

Nog te betalen vervoerskosten diverse activiteiten
Overige schulden

22.992 25.450

11.283

Over de rekening-courant verhouding met Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden wordt
over het boekjaar geen rente gerekend. Omtrent aflossingen en zekerheden zijn geen afspraken gemaakt.

Belastingen en premies socia/e venekeringen

Loonheffing 3.631 3.905

8 164

7.682

1.450

1 .189

8.003

5.870

1.139

5.148

18.485 20.160
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Huurverplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting is als volgt.
- BedrijÍsruimte: de verplichting bedraagt € 33.650. Het contract heeft een looptrld van 5 jaar ingaande op 1 juli

!!09, tot en met 30 juni 2014. lnjuni 2013 is het contract verlengd met een toóptijd ,rí s lr.rl tot en met
30 iuni 2019. Na afloop van deze periode kan slechts de stichting de huurovereenkomst beëindigen,
met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar;

- Parkeerplaatsen: de verplichting bedraagt € 1.490. Het contract is voor onbepaalde tijd;
- Fietsenstalling: de verplichting bedraagt € 200. Het contract is voor onbepaaide tild. 

'

Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen

Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen
voorgedaan.

Bijlage 4.4 (vervolg)

bij rapport d.d. 17.05.2017

SlichÍrng Blinden-Penning le Ansterdam

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
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Bijlage 4.5

bij rappot d.d. 17.05.2017

SÍichtrng Blinden-Penning te Amsterdam

4.5 TOELTCHTTNG Op DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (2015)

2016 2015

Personeelskosten

Brutoloon

Sociale lasten

Pensioenpremies

Ziektewetvezekering
Reiskosten personeel

Vergoeding vrijwilligers

Overige personeelskosten

€ €

123,398

16.'t76

11.501

3.841

2.237

735

545

127 535
17.448

11.824

3.500

2.328

923
595

164.153 158.433

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2015'.2).

Activiteiten

Koken en bakken

Gymnastiek

Yoga

Knutselgroep

Soos middagen

Kerstfeesten

Dansen

Dagtochten

Salsa

Brailleles en boekenclub

Paasfeest

HerÍstfeest
Welzijnswerk

Stadwandeling

Lustrum

Sinterklaasfeest

Overige activiteiten

13,412
11.075

8.935

8.587

6.723

5 323

2.606

1.626

995

884

869

824
738

295

402

1 4.1 50

9,478
7.458
8.241
4.979

5.852

2 576
1.838

1.400

1.103

1.025

1.090

17.445
1.231

2,000

79.866

21-
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Bijlage 4.5 (veruolg)

bij rapport d.d. 1 7.05.2017

SÍichlrng Blinden-Penning te Ansterdam

Gesubsidieerde projecten

Medische subsidies

Subsidie Arbeid & Scholing

Subsidie Sociaal Maatschappelijk

Subsidie Buitenland

Subsidie Recreatie & Sport
Vrijval toegezegde subsidies

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen
TeleÍoon- en faxkosten

Computerkosten

Kantoorbenodigdheden

Porti

Algemene kosten

Accountantskosten

Vezekeringen
Advertentiekosten

Bankkosten

Overige algemene kosten

Huisvestingskosten

Huurkosten

Gas, water en elektra

Schoonmaakkosten

Overige huisvestingskosten

25.000

20.000

10.763

3.000

9.500

3.000

20.000

20.000

11910

3 000

7 050

9.355

2016 201 5

€ €

65.263 52.605

4.070
2.083

130

1.314

66

2.127

1.694

1.689

1.633

52

7,663 7.1 95

7.349
1.803

1 293
193

830

8.1 64

1 .816

1.255

170

645

12.050 11.468

33.555

5.278
3.445

2.785

33.457

5.1 70

3.387

2.870

45.063 44.884
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Bijlage 5

bij rappon d.d. 17.05.2017

Stichtlng Blinden-Penning te Amsterdam

5 OVERIGE GEGEVENS

5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt veruezen naar de hierna opgenomen verklaring.

5.2 Bestemming saldo van baten en lasten 2016

Het saldo van baten en lasten over boekjaar 2016 bedraagt nihil, derhalve vindt er geen resultaatbestemming
plaats.

Amsterdam, 17 nei 2017

Het bestuur,

lr. A. Meerstadt

Voozitter

Drs. J. Koning

Secretaris

Mr. M. van der Goes - Doeksen
Bestuurslid

Prof. dr. P. van Gool
Penningmeester

Drs. M. Marinkovic

Bestuurslid
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RSM Netherlands Accountants N.V.

5.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Maliesingel 26

Postbus 14046
3508 SB Utrecht

r o302317344

www.rsmnl.comA. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de.iaarrekening 20'16 van Stichting Blinden-Penning te Amsterdam gecontroleerd

Naar ons oordeel geefl de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Blinden-Penning per 31 december
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit.

1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst- en verliesrekening over 20'16; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor Íinanciële

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 verantwoordehjkheden voor de controle van de jaarrekening'

W'tjzijn onafhankelijk van Stichting Blinden-Penning zoals vereist in de Verordening inzake de
onaíhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onaÍhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening ged rags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wijvinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel

B. 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

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie.

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materièle afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven vereist is.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT ITAX ICONSULTING
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C. 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 640 Organisaties
zonder winststreven ln 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 oí Íraude

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen oÍ de stichting in staat rs om
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beèindiging het enige realistische
alternatieÍ is
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijÍel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit 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 wi.i

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 mogelilk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële Íouten 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
ztjn 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 Íraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij Íouten. 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 lnterne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doelcontrolewerkzaamheden 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;
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen oÍ er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijÍel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrrjfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wrj verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening
Als de toelichtingen inadequaat ziin, moeten wi1 onze verklaring aanpassen, onze
conclusies ztjn 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 continuiteit 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.

Utrecht, 17 mei 2017

RSM Netherlands Accountants N V

WAS GETEKEND

N. van Gulden MSc RA
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