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ALGEMENE GEGEVENS

Organisatie
Stichting Nationale Reclasserings Aktie (NRA) werd bij notariële acte opgericht op 8 mei 1989 en
staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Noord-Brabant onder nummer: 41083802.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste vier en ten hoogste zeven
bestuursleden. Vier van de maximaal zeven bestuursleden worden benoemd door de besturen
van de drie landelijke organisaties die, met toestemming van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, reclasseringswerkzaamheden uitvoeren, te weten: Stichting Reclassering Nederland,
Stichting Verslavingsreclassering GGZ-Nederland en Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg. Aangezien de stichting geen personeel in dienst heeft, zijn de coördinerende
en uitvoerende taken van de stichting ondergebracht bij Stichting Reclassering Nederland. Er
wordt ook geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is vastgelegd in artikel 2 van de statuten: “Het bijeen brengen van
gelden ten behoeve van- en andere werkzaamheden te verrichten in het belang van het
reclasseringswerk, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.”

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het (doen) organiseren van nationale of regionale fondsenwervingsacties;
b. het (doen) verstrekken van inlichtingen en voorlichting met betrekking tot het

reclasseringswerk;
c. het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de

reclassering;
d. het (doen) bevorderen van de deskundigheid van degenen die met reclasseringswerk zijn

belast;
e. alle andere wettige middelen die daaraan kunnen bijdragen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Financiering
De activiteiten van de stichting worden voornamelijk gefinancierd met inkomsten uit
fondsenwervingsacties, erfstellingen, legaten, schenkingen en vermogens-opbrengsten.

Goedkeuring jaarrekening
Voorliggende jaarrekening werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 april 2020.
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BESTUUR

Samenstelling

De samenstelling van het bestuur was 31 december 2019 als volgt:

De heer mr. J.P. Balkema - Voorzitter NRA
Gepensioneerd Raadsheer in de Hoge Raad der
Nederlanden

De heer mr. A.B. Vast - Secretaris / penningmeester NRA
Gepensioneerd Nederlandse vertegenwoordiger bij
Eurojust

De heer H.M. van Teijlingen - Bestuurslid
Adjunct-directeur Stichting Leger des Heils Welzijns-
en Gezondheidszorg

De heer mr. J. Suringa - Bestuurslid
Bedrijfsjurist Stichting Reclassering Nederland

Honorering
De bestuursleden van de NRA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten
behoeve van de NRA.
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BESTUURSVERSLAG

Algemeen
Het bestuur van de NRA is in 2019 drie keer bijeen gekomen voor een reguliere vergadering.
Naast de vaststelling van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020, zijn de volgende

onderwerpen aan de orde gekomen:

Toekenning financiële bijdragen aan derden
In de bestuursvergadering is besproken aan welke projecten de NRA een financiële bijdrage zal
verstrekken. Hiertoe zijn de ingediende aanvragen beoordeeld. Verder is kennisgenomen van

de verantwoordingsinformatie van projecten waaraan eerder door de NRA een bijdrage werd

verstrekt. Indien hiertoe aanleiding bestond is aanvullende informatie gevraagd bij de aanvrager
respectievelijk de begunstigde.

Communicatie met donateurs en andere betrokkenen
Op de website worden de laatst gesteunde projecten gepubliceerd, evenals de jaarverslagen.
Op deze wijze worden donateurs en andere betrokkenen geïnformeerd:

http://www.nationalereclasseringsaktie.nl/

Plannen voor de toekomst
Voor de nabije toekomst wil de NRA zich in het bijzonder richten op het mogelijk maken van
meer omvangrijke projecten, die de reclassering een duidelijker plaats en gezicht in de

samenleving geven en kunnen leiden tot een betere fundering van beleid van de reclassering in

de naaste toekomst. De NRA staat open voor nader overleg met de reclasseringsorganisaties
om een project van grotere omvang te ondersteunen. Het steunen van grotere projecten kan

wel tot gevolg hebben dat er minder ruimte is voor de ondersteuning van kleinere projecten.

Voor overige activiteiten wil de NRA prioriteit geven aan ondersteuning van reclasserings-
activiteiten door vrijwilligers.

Bijzondere leerstoel
In 2007 heeft de NRA initiatief genomen om de mogelijkheid tot het instellen van een Bijzondere

Leerstoel Reclassering te onderzoeken. De NRA werd hierin gesteund door de Reclassering
Nederland, de Reclassering van het Leger des Heils en de Verslavingsreclassering GGZ.

De overwegingen voor het instellen van een leerstoel Reclassering zijn primair gelegen in de
recente slechte kennisinfrastructuur betreffende het werk van de reclassering. De uitvoering van

de kerntaken van de reclassering (onderzoek & advies, toezicht en uitvoering van taakstraffen)

is in de afgelopen decennia in Nederland in volume sterk toegenomen, maar heeft tegelijkertijd
slechts beperkte onderzoek aandacht gekregen.

De effecten van taakstraffen, maar ook die van (verplicht) reclasseringstoezicht in het kader van
voorwaardelijke veroordelingen en voorwaardelijke invrijheidsstellingen, in termen van recidive,

maatschappelijke re-integratie en persoonlijk welbevinden, zijn bijvoorbeeld niet bekend.
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Hetzelfde geldt overigens voor de vrijheidsstraf; anders dan in veel andere Westerse landen zijn

er in Nederland weinig studies naar de gevolgen van straffen.

Met het instellen van een leerstoel Reclassering wil de NRA hierin verandering brengen, zodat

er structureel en systematisch fundamentele wetenschappelijke aandacht kan worden gegeven

aan deze problematiek.

Op donderdag 25 juni 2009 is prof. dr. P. van der Laan formeel van start gegaan als bijzonder

hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  Op 30 juni 2014 liep de leerstoel voor de

bijzonder hoogleraar Reclassering af. Na een positieve evaluatie hebben de NRA, de VU en het

NSCR besloten dat de NRA de financiering van de activiteiten zal continueren tot en met
december 2020.

CBF-Keur
In 2008 heeft het bestuur van de NRA, na een oriëntatie hierop in de voorliggende periode,
besloten af te zien van het aanvragen van het CBF-keur. De belangrijkste reden hiervoor is dat

het voldoen aan de (formele) eisen die het CBF stelt, voor de NRA met zich brengt dat de

kosten van de eigen organisatie substantieel zouden gaan stijgen. De omvang van de
organisatiekosten zou dan in een ongewenste verhouding komen te staan tot de omvang van

de bestedingen aan de doelstelling (de bijdragen aan derden en de bekostiging van de

bijzondere leerstoel).

Sinds juni 2009 kent het CBF het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, voor kleinere

fondsenwervende instellingen. Het bestuur is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling en

heeft dit certificaat aangevraagd en het keurmerk in 2019 gekregen.

Fondsenwerving
De NRA heeft in het verleden fondsenwerving gedaan door middel van briefacties (direct-mail).

Hiertoe beschikt de NRA over een donateur bestand. De uitvoering van de briefacties, het

bestandsonderhoud en gegevensverwerking van binnengekomen giften alsmede de werving
van nieuwe donateurs was uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd bureau. De overeenkomst

met dit bureau is in 2011 beëindigd. Er wordt tijdelijk geen actieve fondsenwerving verricht. De

reden hiervoor is dat de kosten van de werving in verhouding tot de (dalende) opbrengsten
relatief hoog waren, en thans beoogd wordt, -op basis van inbreng en ideeën aangedragen door

de 3 reclasseringsinstellingen-, meer concrete, actuele en aansprekende doelen voor

fondsenwerving vast te stellen. Hierover is de NRA in gesprek met de 3RO.

Exploitatie
Het verslagjaar 2019 werd afgesloten met een tekort van €  88.457,-. In de begroting was

uitgegaan van een tekort van € 83.554,-. Het verschil met de begroting  is enerzijds te verklaren

doordat de kosten hoger zijn dan begroot (bijdragen aan derden  €  25.000,-) en anderzijds
doordat de opbrengsten lager  zijn dan begroot (fondsenwerving € -1.659,-  / legaten € 0,-). Het

hiervoor genoemde tekort ultimo verslagjaar is, -conform de grondslag van de resultaatbepaling-,

onttrokken aan de 'Algemene reserve’.
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Mede met het oog op een meer gerichte en krachtige stimulering en ondersteuning van meer

grootschalige en structurele vernieuwingen en innovatieve ontwikkelingen / projecten in de sfeer

van het reclasseringswerk en daaraan gekoppelde, hopelijk meer aansprekende, fondsenwerving
is overleg gaande met de betrokken reclasseringsorganisaties. Het aanwezige vermogen, en

mogelijk nieuw te verwerven inkomsten, wil de stichting daarvoor aanwenden. Dit vermogen, dat

na verwerking van het tekort 2019 € 349.469 bedraagt, zal de stichting in staat stellen om ook bij
eventuele toekomstige tekorten aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Met het vermogen

wordt niet belegd.
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Verwachtingen voor 2020

Deze zijn neergelegd in de op 07-11-2019 door het bestuur goedgekeurde begroting voor 2020.

Onderstaand volgen de voor 2020 verwachte lasten en baten:

Lasten
 In euro

- Organisatiekosten  11.900

- Bijdragen aan derden  25.000

- Bijzondere Leerstoel  50.000

Totaal lasten 86.900

Baten
- Fondsenwerving  -620

- Vermogensopbrengsten  -85

Totaal baten -705

Begroot negatief resultaat 2020 86.195
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JAARREKENING  2019
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Balans per 31  december 2019
(na resultaat bestemming)

ACTIVA 31-12-19 31-12-18

VLOTTENDE  ACTIVA

Vorderingen  14        343

Liquide middelen
- bankrekeningen 31.836       11.405
- depositorekeningen   328.019 432.903

359.869    444.651

€ 359.869 €  444.651
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PASSIVA 31-12-19 31-12-18

EIGEN  VERMOGEN

Algemene reserve 349.469 437.926

Schulden op korte termijn 10.400 6.725

€ 359.869  € 444.651
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Exploitatierekening over 2019

LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk
2019 2019 2018

 ORGANISATIEKOSTEN

- drukwerk en kantoorartikelen 0                     20                    0
- porto- en bankkosten 385 1.200 1.025

- administratie- en controlekosten 10.272      10.400          10.030

- kosten bestuur 68 150 136
- vergaderingen incl. 0 50            0
- Website 42 54                  28
- Overige kosten 279 450 91

Totaal organisatiekosten 11.046 12.324            11.310

BIJDRAGEN AAN DERDEN 29.152       25.000 46.425

BIJZONDERE. LEERSTOEL 50.000 50.000 50.000

RESULTAAT 88.457     83.554 106.148

€    1.741 € 3.770 €        1.587
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BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

FONDSENWERVING 1.659 1.770 1.380

VERMOGENSOPBRENGSTEN     83  2.000   207

GIFTEN EN LEGATEN      0         0     0

€ 1.741 € 3.770 € 1.587
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, die ten opzichte van vorig jaar niet zijn

gewijzigd, zijn gebaseerd op historische kostprijzen en nominale waarden. De activa en passiva

zijn opgenomen tegen nominale waarden tenzij anders vermeld.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640 “Organisaties zonder

winststreven”. De jaarrekening is opgemaakt op 6 april 2020.

Stelsel van lasten en baten
De financiële verantwoording van de stichting is gebaseerd op het stelsel van lasten en baten. In
deze jaarrekening is derhalve rekening gehouden met bezittingen, bestaande vorderingen,

vooruitbetaalde kosten, nog te betalen kosten, lopende schulden en verplichtingen.

Bepaling en bestemming van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen kosten en opbrengsten. Bedoeld resultaat

wordt toegevoegd of onttrokken aan de 'Algemene reserve'.

Doelstellingen van de stichting
De belangrijkste doelstellingen van de stichting is het bijeen brengen van gelden ten behoeve

van- en andere werkzaamheden te verrichten in het belang van het reclasseringswerk, en voorts

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan

zijn, alles in de ruimste zin genomen

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening

opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te

wikkelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,

effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de

behandeling per balanspost. De Stichting heeft geen financiële derivaten.
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Vlottende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille,

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en

wissels en cheques. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij

het eventueel met opoffering van rentebaten - ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide
middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de

groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde

verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met

verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct

daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-
en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden

opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus
de inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten,

subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondsverwerving en overige baten. De baten

worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en

resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden

verantwoord als baten in het boekjaar waarin deze worden verkregen.

Baten met een bijzondere bestemming

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en

lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet
bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk

bestemmingsfonds(en).
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Rente

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Lasten
Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Subsidielasten en giften

In rechte afdwingbare verplichtingen subsidies en giften worden in de balans als schuld
opgenomen en in de staat van baten en lasten als last verantwoord, ook als de verplichting is

aangegaan voor meer dan een jaar.

Lasten voor een bijzondere bestemming

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en

lasten en anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk

bestemmingsfonds(en) verwerkt.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende schuld.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vorderingen  €  14,-

De specificatie hiervan is als volgt:

2019 2018

- te ontvangen bankrente over het 4de kwartaal 0        33

- vooruitbetaalde kosten 14              309

€ 14 € 343

Liquide middelen

Het onder de depositorekening verantwoorde bedrag ad  € 328.019,- (2018: €  432.903,-) betreft
een Private Banking Spaarrekening.
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PASSIVA

EIGEN  VERMOGEN

Algemene reserve  € 349.469

De samenstelling van de algemene reserve is als volgt:

2019 2018

Stand per 1 januari       437.926      544.073

Onttrekking tekort     - 88.457     - 106.147

Stand per 31 december € 349.469 € 437.926

Schulden op korte termijn  € 10.400

Deze post bestaat uit nog te betalen kosten over 2019 en kan als volgt worden gespecificeerd:

2019 2018

- Accountantskosten 4.000          4.000

- Nog te betalen kosten  6.400          2.725

€ 10.400 € 6.725
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN

ORGANISATIEKOSTEN

Administratie- en controlekosten  € 11.046,- (2018: € 11.245-)

Deze post betreft de in 2019 door Stichting Reclassering Nederland gedeclareerde bijdrage van

€ 6.400 voor verrichte diensten in verband met fondsenwerving, voeren van het secretariaat en de

boekhouding alsmede het opstellen van de jaarrekening en de begroting. Bovendien zijn onder dit
hoofd de geraamde accountantskosten voor 2019 verantwoord.

BIJDRAGEN AAN DERDEN  € 79.152,-

Aan de volgende projecten zijn ten laste van 2019 bijdragen verstrekt:

 2019

- Limor/Exodus Project Skeyby  € 15.000

- Leo Tigges Consultancy €   5.152

- Bureau Buitenland

- Bijzondere Leerstoel

€   9.000

€ 50.000

€ 79.152
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LIMOR/EXODUS – HUISVESTINGSPROJECT GEDETINEERDEN PROJECT SKEJBY

Het concept in Zwolle is er eveneens op gericht om gedetineerden in de laatste fase van hun
detentie en ex-gedetineerden te laten samenwonen met studenten. De studenten zijn voor de (ex-
) gedetineerden een positief rolmodel; zij zijn op een positieve manier bezig hun toekomst vorm te
geven en brengen dit impliciet over op de (ex-) gedetineerden die werken aan terugkeer naar de
maatschappij. Omgekeerd is het ook een verrijking voor de student om samen te leven met
mensen die vaak een heel andere achtergrond hebben dan zij. Voor studenten met een specifieke
studierichting als Social Work, Journalistiek of Communicatie kan het daarnaast van extra
toegevoegde waarde zijn voor hun studie.

Naast (ex-) gedetineerden en studenten zijn er professionals en vrijwilligers aanwezig in Skejby.
Indien er sprake is van een toezicht van de reclassering, is er nauwe samenwerking met hen. De
professionals ondersteunen de (ex-) gedetineerden bij het vinden en volhouden van werk,
dagactivering, studie, vrijetijdsbesteding en het regelen van praktische zaken op het gebied van
werk, inkomen, vervolghuisvesting etc.. Vrijwilligers, ervaringsdeskundigen of andere niet-
zorgprofessionals worden ingezet voor groepsgebonden activiteiten.

LEO TIGGES CONSULTANCY

Outline Application to NRA: A Model of Capacity Building in Probation

This application is made for funding to support research which will develop, test, and refine a
model to support capacity building in Probation.

It is believed that the application meets the criteria of the NRA -as reflected in its website- in that
the application is to conduct work which is innovative and that aims to create a stronger scientific
basis of probation work in relation to development of the evidence base for probation practice.

The application is in line with, and builds on, approved and awarded previous applications
concerning the publication of “Probation in Europe” and “10 questions on what is really known
about effective practices in probation”.

BUREAU BUITENLAND, KERSTATTENTIE

Bureau Buitenland van Reclassering Nederland verzorgt, in nauwe samenwerking met het
ministerie van Buitenlandse zaken en ± 325 reclasseringsvrijwilligers, de begeleiding van in het
buitenland gedetineerde Nederlanders. Met name degenen die gedetineerd zijn in Afrikaanse -,
Aziatische – en Zuid Amerikaanse landen, verblijven daar naar westerse maatstaven erg lang en
onder zeer slechte  omstandigheden. Er is soms zelfs geen bed of matras en beddengoed
beschikbaar, het ontbreekt aan elementaire sanitaire en medische voorzieningen en er is
onvoldoende eten en drinken. Bovendien is er een schrijnend gebrek aan mogelijkheden voor
juridische bijstand. In Afrikaanse -, Aziatische – en Zuid Amerikaanse gevangenissen verbleven in
november 2015 ca. 700 Nederlanders, waarvan er ruim 450 in mensonwaardige omstandigheden,
letterlijk moeten zien te overleven. Voor deze groep wordt een kerstgift van € 9.000,- per
gevangene beschikbaar gesteld.
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BATEN

FONDSENWERVING

Het hieronder verantwoorde bedrag ad  €  1.659,- is de netto opbrengst van de in het verslagjaar
gevoerde fondsenwervingsactiviteiten. De bruto opbrengst en kosten van fondsenwerving zijn
hierna afzonderlijk toegelicht.

Bruto-opbrengst  € 1.902,-  (2018: € 1.798,-)
De bruto-opbrengst in 2019 bedroeg € 98,- minder dan het hiervoor in de begroting opgenomen
bedrag ad  € 2.000,-.

Kosten fondsenwerving € 243,- (2018: € 418,-)
Het betreft hier bankkosten en kosten CBF, die verbonden zijn aan de reclasseringsactie.

Netto opbrengst fondsenwerving  € 1.659,- (2018: € 1.380,-)
Ten behoeve van enig inzicht in de netto opbrengst van de fondsenwerving zijn in navolgend
overzicht zowel de bruto opbrengsten als de kosten gedurende de afgelopen 5 jaren in beeld
gebracht.

2015 2016 2017 2018 2019

Bruto opbrengst        2.734 3.386 2.134 1.798 1.902

Kosten           232           229           230 418 243

Netto opbrengst €       2.502 €       3.157 €       1.904 € 1.380 1.659

% kosten/baten 9,27% 7,25% 12,08% 23,24% 12,77%

VERMOGENSOPBRENGSTEN

Bank- en depositorente  € 83, - (2018: € 207,-)

Hieronder is verantwoord de rente van de Private Banking Spaarrekening.

Verwerking tekort

In 2019 bedroeg het exploitatie tekort € 88.457,- tegenover een begroot tekort van  € 83.554,-
Ultimo verslagjaar is genoemd tekort onttrokken aan de 'Algemene reserve', waarna deze reserve

€ 349.469,- bedraagt.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Nationale Reclasseringsaktie

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening  2019 van Stichting Nationale Reclasseringsaktie te ‘s-Hertogenbosch
gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nationale Reclasseringsaktie per 31
december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2019;
2. De staat van baten en lasten over 2019; 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 zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Reclasseringsaktie 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.

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 bestuurverslag

Hierbij vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig RJ 640 is opgesteld. Tevens vermelden
wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.



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. In 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 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.

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 organisatie;



· 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 continuïteitsveronderstelling 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 organisatie 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
toelichting; 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.

Eindhoven, 14 april 2020

Joanknecht Assurance B.V.

w.g.

Drs. M. J. W. Foppen RA


