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Aan het bestuur van
Stichting XminY
Lombokstraat 40
1094 AL. AMSTERDAM

ALGEMEEN

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2019 toekomen.

1. Opdracht

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeen-
stemming met de richtlijn RJk C1 "Organisaties zonder winststreven".

Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen.

2. Bedrijfsgegevens

Statutaire naam : Stichting X min Y 

Statutaire zetel : Amsterdam

Oprichting : Akte van oprichting 22 juni 1973, laatste statutenwijziging 4 juni 2014.

Bestuursleden : Harjanti Kartokarijo
Ivo Verburg
Lawrence Cheuk
Willemein van Leeuwen

Handelsregister : Kamer van Koophandel voor Haaglanden , ingeschreven onder dossiernummer
41149277.

Belastingen : De onderneming valt onder de belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.
Het fiscaalnummer is 28.72.225.

Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doelstelling : De ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin des woords te bevorderen
en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op gang te brengen.
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3. Resultaat

In het boekjaar 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van € 46.997
(2018: een negatief resultaat van € 42.898 ).

4. Vermogen

De € 46.977 is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
De algemene reserve bedraagt einde boekjaar € 92.690. (2018: € 45.693).

Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Willemein van Leeuwen, penningmeester
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BESTUURSVERSLAG 2019 Stichting XminY 
 
 
1. DOELSTELLING, MISSIE EN VISIE 
 
Visie 
Het Actiefonds streeft naar een rechtvaardige en duurzame wereld waarin mens, milieu en dier boven 
economische belangen worden geplaatst. Dit doen wij door te investeren in maatschappelijke verandering. 
 
Missie 
Het Actiefonds stelt zich ten doel om wereldwijd sociale bewegingen te ondersteunen die strijden voor een 
eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld. Dit doet Het Actiefonds door geld te werven bij particulieren. 
Daarmee financieren we activisten die aan een andere wereld bouwen.  
  
Statutaire doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone 
wereld te ondersteunen en daarnaast de ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin des woords te 
bevorderen en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op gang te brengen. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

1. het in ontvangst nemen, het beheer en besteding van gelden, ten behoeve van de hierboven 
beschreven doelstelling geschonken door particulieren, instellingen en alle nadere wettig 
verkregen inkomsten; 

2. het lokaal en internationaal ontplooien van activiteiten om sociale bewegingen in hun strijd te 
ondersteunen; 

3. het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op mentaliteitsverandering ten aanzien 
van ontwikkelingssamenwerking; 

4. het uitoefenen van druk op instanties en groeperingen om een meer rechtvaardige 
ontwikkelingssamenwerking te bewerkstelligen. 

 
2. BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 
 

• Het Actiefonds werkt zo efficiënt mogelijk, met een minimum aan fte. Hierdoor loopt de organisatie 
risico bij uitval of ziekte. 

• Het blijft nodig om Het Actiefonds netwerk uit te bouwen om uit nog meer landen goede aanvragen te 
verzamelen. 

• Het Actiefonds is afhankelijk van particuliere donateurs voor haar voortbestaan. Er moeten constant 
nieuwe donateurs worden aangetrokken om de inkomsten te verzekeren. 

 
3. DOELREALISATIE 
 
Gewenste resultaten 
Het Actiefonds heeft als doel sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld 
te ondersteunen. Voor ons zijn dit de kenmerken van oprechte ontwikkeling. Door wereldwijd groepen te 
steunen die hiervoor strijden draagt Het Actiefonds bij aan een algehele mentaliteitsverandering die 
uitbuitende structuren afwijst. Het betreft vaak kleine groepen of groepen die nog in een opstartfase zitten. In 
veel gevallen kunnen zij met een relatief kleine financiële bijdrage acties voeren die zij niet gefinancierd 
kunnen krijgen in hun eigen land of door internationale fondsen. 
 
Selectie van projecten 
Om de projecten te selecteren die aan de voorwaarden van Het Actiefonds voldoen heeft Het Actiefonds een 
constante stroom van projectaanvragen nodig. Dit zijn er ongeveer 500 per jaar. Voor de aanvragen en 
referenties onderhoudt Het Actiefonds, verspreid over de wereld, een groot netwerk van experts. Dit vergt een 
constante inspanning van zo’n 50 actieve regio-specialisten die maandelijks samenkomen om de aanvragen te 
beoordelen. Deze vrijwilligers zijn van groot belang voor Het Actiefonds. Zij schakelen met hun contacten over 
de hele wereld om referenties te controleren, onderhouden contacten met verschillende actiegroepen en 
verrijken de secties met hun expertise over een bepaald gebied of onderwerp.  



 8 

 
4. RESULTATEN 
 
Het Actiefonds begon 2019 in financieel noodweer. Op korte termijn organiseerden we een 
donateurwervingscampagne en werd er flink bezuinigd. En dit heeft gelukkig haar vruchten afgeworpen. In het 
afgelopen jaar hebben we bereikt dat Het Actiefonds weer een stabiele en financieel gezonde organisatie is. 
We zijn ontzettend trots en dankbaar dat we ondanks de nodige tegenslagen toch weer zoveel activisten 
mochten helpen, op weg naar een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld. Want dat blijft ons voornaamste 
doel. En natuurlijk hadden we dit nooit kunnen doen zonder onze trouwe donateurs!  
 
In 2019 steunde Het Actiefonds 131 projecten in 46 landen.  

De kranten stonden er vol mee: 2019 was het jaar van activisme. Vorig jaar werd er over de hele wereld meer 
actiegevoerd dan in jaren. Het was een tijdje 'stil', zo tussen de jaren tachtig en 2010. Maar gaandeweg 
beginnen mensen weer in te zien dat protest van onderop zin heeft. Daarom gingen in 2019 klimaatactivisten, 
antiracisme activisten, feministen en ontzettend veel jongeren de straat op.  

 
Nieuwe generatie 
En vooral die laatste groep maakt ons hoopvol. Het Actiefonds ziet een nieuwe generatie opkomen van jonge 
activisten. Mensen die niet bang zijn om op te komen voor hun idealen. Zo steunden we bijvoorbeeld de groep 
Youth For Climate: een schoolstaking voor het klimaat. Dit soort initiatieven juichen wij natuurlijk alleen maar 
toe. Want er is nog een hoop werk aan de winkel. 
 
Internationale solidariteit 
We moeten het samen doen: dat besef blijkt onder andere uit toenemende intersectionaliteit en samenhang 
tussen verschillende strijden. Het Actiefonds steunde onder andere het Blok Tegen Klimaatracisme in de grote 
klimaatmars. En in Israël kwamen activisten op voor gerechtigheid voor Palestina in de groep 'Stand with Gaza'. 
In Indonesië voerde een solidariteitsgroep een culturele campagne voor de onafhankelijkheid van West-
Papoea.  
 
Tot slot bleek kunst een fantastische manier om een politiek statement of tegengeluid kenbaar te maken. Dit 
zogenaamde 'artivism' resulteerde in bijzondere creatieve directe acties. Met muurschilderingen en een 
posterexpositie sprak een actiegroep in Mexico zich uit tegen de criminalisering van mensenrechtenactivisten 
en inheemse leiders.   

5. FINANCIEEL BELEID   
 
Financieel resultaat 
Het Actiefonds realiseerde in 2019 een positief resultaat van €46.997. Het totaal aan giften en donaties was 
€311.376. Dat is een stijging van €12.650 ten opzichte van 2018, maar nog steeds €11.029 minder dan begroot. 
De lasten waren in 2019 in totaal €262.449, dat is €27.198 lager dan de €289.697 aan begrote lasten.  
 
In 2019 heeft Het Actiefonds het tij van dalende inkomsten weten te keren. Zowel het aantal donateurs als het 
totaal aan donaties en giften zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is grotendeels te danken aan 
de donateurswervingscampagne van mei 2019. Het Actiefonds zat in zwaar weer door de tegenvallende 
inkomsten van 2018 en had zo snel mogelijk nieuwe donateurs nodig om het jaar te kunnen overleven. Het 
geweldige succes van deze campagne, en fikse bezuinigingen, zorgden ervoor dat Het Actiefonds nu een 
financieel gezonde organisatie is. 
 
Besteed aan de doelstelling, fondsenwerving en beheer van de organisatie 
In 2019 besteedde Het Actiefonds ruim 75,3% van de inkomsten aan de doelstelling. Dat komt neer op een 
bedrag van €197.554. Hieronder wordt de financiële steun aan projecten gerekend, maar ook de kosten in het 
kader van de toekenning, verslaglegging en evaluatie van projecten. 
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Ruim 15% van de baten, €43.221, ging naar de fondsenwerving: een essentiële uitgave om het voortbestaan 
van Het Actiefonds zeker te stellen. Het positieve resultaat van 2019 vloeit voort uit deze investering. Sinds een 
aantal jaar besteedt Het Actiefonds meer geld en aandacht aan het werven van nieuwe donateurs en vergroten 
van de naamsbekendheid. Dit is nodig om de continuïteit van het fonds te waarborgen, maar het doel blijft 
uiteindelijk om steeds meer actiegroepen wereldwijd te kunnen ondersteunen.  
 
Gehanteerde fondsenwervingsmethoden  
Het Actiefonds heeft in 2019 op de volgende manieren fondsen geworven:  

• Via periodieke donaties van donateurs;  
• Via het werven van losse, eenmalige giften; 
• Werven van gelden bij particuliere vermogensfondsen;  
• Het verspreiden van de nieuwsbrieven;  
• Via online werving op social media; 
• Via online advertenties; 
• Met het organiseren van publieksevenementen. 

 
 
6. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Vrijwilligers 
Bij Het Actiefonds zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers zijn actief in vijf, op continent 
gebaseerde, secties (Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, West-Europa). Deze secties dragen zorg voor 
het beoordelen van projectaanvragen en hebben in 2019 ieder 11 keer vergaderd. Veel van deze vrijwilligers 
komen oorspronkelijk uit de regio’s waar Het Actiefonds projecten steunt, of hebben vanwege hun werk- of 
privésituatie gedegen kennis van de betreffende gebieden en beschikken over lokale contacten. Hun kennis en 
expertise als regiospecialist is cruciaal bij het toekennen van steun aan projecten. 
 
Personeel 
In 2019 werkten er 4 parttimers bij Het Actiefonds die bij elkaar opgeteld voor 2,33 fte (voltijd) werknemer 
werkten. Het personeel vormt een zelfsturend team. Beloning geschiedt volgens het 
arbeidsvoorwaardenreglement en het bijbehorende functiegebouw van Het Actiefonds.  
 
Bestuur 
Het bestuur is een bestuur op afstand. In 2019 vergaderde het bestuur 7 keer. Het werk van de bestuursleden 
is onbezoldigd. Halverwege 2019 vond er een wisseling van bestuursleden plaats: Ifor Schrauwen stapte op als 
voorzitter, Harjanti Kertokarijo nam zijn plaats in. Lawrence Cheuk trad aan als nieuwe secretaris en Ivo 
Verburg nam de plaats in van Marije Boekkooi als bestuurslid personeelszaken.  
 
Het bestuur van Het Actiefonds bestaat in 2019 uit:  
– Ifor Schrauwen, (oud)voorzitter. In het dagelijks leven heeft hij zijn eigen bedrijf binnen de sociaal-culturele 
sector.  
 – Willemein van Leeuwen is penningmeester. Zij werkt bij ASKV Steunpunt Vluchtelingen.  
– Marije Boekkooi is oud-bestuurslid personeelszaken. Ze is daarnaast adviseur en projectleider bij 
duurzaamheid.nl. 
 
Nieuwe bestuursleden: 
- Harjanti Kertokarijo is de huidige bestuursvoorzitter. In het dagelijks leven is zij werkzaam bij Mama Cash. 
- Ivo Verburg, werkzaam bij  Milieudefensie, is bestuurslid personeelszaken.  
- Lawrence Cheuk werkt bij Klimaatverbond Nederland en is secretaris binnen het nieuwe bestuur. 
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7. VERWACHTING VOOR 2020 
 
Op dit moment leven we in vreemde en uitdagende tijden. De COVID-19 crisis houdt de wereld in zijn greep en 
de gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Toch gelooft Het Actiefonds dat het nu belangrijker is dan ooit dat 
activisten en sociale bewegingen in staat zijn door te gaan met hun werk. Vanwege de enorme impact van de 
pandemie op het openbare en politieke leven, zijn traditionele vormen en tactieken van directe actie voor 
onbepaalde tijd opgeschort in de meeste delen van de wereld. Maar Het Actiefonds is vastbesloten om door te 
gaan met het steunen van activisme.  
 
Onze focus ligt daarom nu op het mogelijk maken van de continuering van activisme onder deze extreme 
omstandigheden. We hebben onze criteria voor aanvragende groepen versoepeld, en we staan nu voor de 
duur van de crisis open voor online activisme, informatiecampagnes en vreedzaam (en veilig) protest tegen 
wanbeleid van overheden.  
 
Het Actiefonds voert zelf online campagne door middel van video's en interviews: we laten gesteunde groepen 
aan het woord over de situatie in hun land of regio. We horen wat activisten, filosofen, docenten en schrijvers 
te zeggen hebben over de verbanden tussen klimaat en COVID-19, of over de rol van het kapitalisme in de 
huidige crisis. We blijven dus naar buiten treden: maar op een veilige en verantwoorde manier.  
 

We richten een hoopvolle blik op de toekomst: naast ons bestaande netwerk van activisten staat er een 
nieuwe generatie te popelen om in actie te komen voor een betere wereld. We zijn allemaal op elkaar 
aangewezen: solidariteit is geen luxe maar een basisbehoefte. Voor Het Actiefonds betekent dit een extra 
aanmoediging om door te gaan met ons werk. De crisis maakt duidelijk dat fundamentele verandering van de 
maatschappij de enige werkelijke uitweg is.  

Amsterdam, 30 juni 2020 

 

H.S. Kertokarijo, voorzitter 
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Bijlage bij het bestuursverslag

Begroting 2020

€ € €

BATEN

particulieren

donaties en giften 278.525       

nalatenschappen 30.000         

geoormerkte giften
collecten

kerken

vermogensfondsen 38.836         

andere fondswervende organistaties

overige baten

totaal baten 347.361       

af: lasten

Medewerkerskosten 105.872       

Algemene kosten 23.164         

Overige kosten 7.675           

Werkkosten 29.950         

Projectkosten 136.000       

onvoorzien 15.133         

317.794       

saldo baten en lasten 29.567         
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€ € € €
ACTIVA

vorderingen en overlopende activa

vorderingen en overlopende activa 10.642    9.283         

10.642       9.283         

liquide middelen 100.485     59.295       

totaal activa 111.127     68.578       

31-12-2019 31-12-2018



Stichting XminY, Amsterdam

13

€ € € €
PASSIVA

reserves en fondsen

overige reserves 92.696       45.697       

kortlopende schulden en overlopende passiva

subsidietoekenningen 500        5.351         
pensioenen 190-        701-           
vooruitontvangen baten -         -            
overige schulden en overlopende passiva 18.121    18.232       

18.431       22.881       

totaal passiva 111.127     68.578       

31-12-2019 31-12-2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

realisatie begroting realisatie
2019 2019 2018

€ € €

BATEN 311.376       322.405       298.726       

totaal baten 311.376       322.405       298.726       

LASTEN

besteed aan doelstellingen 111.521       115.000       145.506       

wervingskosten 17.641        16.650        30.287        

kosten beheer en administratie 133.337       144.157       164.132       

onvoorzien 13.890        

262.499       289.697       339.926       

saldo financiële baten en lasten 1.881-        2.000-        1.700-        

saldo baten en lasten 46.997        30.708        42.899-       

bestemming van het resultaat

ten gunste/laste van de algemene reserve 46.997        42.899-       
ten gunste/laste van de bestemmingsreserve

46.997        42.899-       
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming.

De afschrijvingspercentages bedragen:
verbouwing en inrichting : 10 - 20%;
inventaris : 20%;
apparatuur : 33,3%;
kantoormachines: 20%.

vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerde tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. De noodzakelijk geachte voorzieningen voor het  risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resulaat wordt bepaald als enerzijds het verschil tussen de baten en lasten uit hoofde van
de doelstelling en anderzijds de interestbaten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Positieve resulaten worden slechts opgenomen voorzover zij op 
worden in acht genomen indien zij voor het balansdatum zijn gerealiseerd.  Verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Het financieel resultaat wordt gevormd door de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS  (activa)

31-12-2019 31-12-2018
€ €

vorderingen en overlopende activa
vooruitbetaalde kosten
borg 561             561             
rente 9                26              
donateurs 10.072        8.696          
overige

10.642        9.283          

liquide middelen
ING girorekening 609060 15-             11.973        
ING girorekening 136907 6-              2                
ASN spaarrekening 845381938 35.000        30.000        
TRIODOS 338622039 65.496        17.311        
kas 10              10              
geld onderweg

100.485       59.295        

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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TOELICHTING OP DE BALANS  (passiva)

31-12-2019 31-12-2018
€ €

reserves en fondsen
overige reserves:
stand begin boekjaar 45.679        88.577           
af/bij: resultaat 46.997        42.898-          

92.676        45.679           

kortlopende schulden en overlopende passiva
subsidietoekenningen
sectie oost 3.851             
sectie Latijns-Amerika 500             500                
sectie Afrika 1.000             

500             5.351             
pensioenen
stand begin boekjaar 701-           478-              
verschuldigde pensioenpremie boekjaar 3.457          3.788             
af: betaalde voorschotten 2.946          4.011             

190-           701-              
vooruitontvangen baten
giften

-                -                   
overige schulden en overlopende passiva
aangifte december 1.834          2.519             
reservering vakantietoeslag 3.322          4.054             
accountantscontrole 3.700          4.000             
overige nog te betalen bedragen 9.265          7.659             

18.121        18.232           

niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
XminY heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd

De huur bedraagt per 1 juni 2018 € 837,21

gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote
gevolgen op de werelwijde economie. De gevolgen van het coronavirus worden aangemerkt
als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke
situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt.
Ondanks de uitbraak van het coronavirus zijn de resultaten van de rechtspersoon voorals-
nog niet significant gedaald. Of de ccoronacrisis het resultaat over 2020 negatief zal 
beïnvloeden is nog onzeker. Dit zal mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van
het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de 
verschillende scenario's in kaart te brengen. Als gevolg is de verwachte impact van de 
uitbraak van het coronavirus op onze activiteiten nog niet duidelijk.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I

realisatie begroting realisatie
2019 2019 2018

€ € €

BATEN

baten van particulieren
donaties en giften 272.171        283.505        270.063        
nalatenschappen
geoormerkte giften 130              
collecten 393              511              

kerken 500              2.719            
vermogensfondsen 37.370          38.900          24.060          
andere fondswervende org.
onbekend
overige baten 943              1.243            

311.376        322.405        298.726        

Som van de baten 311.376       322.405       298.726       

LASTEN

personeel
brutoloon (incl vakantietoeslag) 82.028          87.506          90.554          
wg-deel sociale lasten 15.755          16.205          17.267          
wg-deel pensioenpremie 1.086            1.200            1.207            
reiskosten woon- werkverkeer 260              500              773              
lunchkosten 1.228            1.000            1.283            
ziekteverzuimverzekering en pensioenbeheer 8.169            8.861            8.106            
ontvangen ziekengeld 5.773-          
arbo 496              100              
scholing medewerkers
freelancers 6.474            
overige personeelskosten 607              500              946              

103.855        115.872        126.610        

In 2019 waren er 4 medewerkers (2,33 fte) werkzaam.

(2018: 6 medewerkers  2,48 fte)

Er wordt geen bezoldiging verstrekt aan bestuurders.

algemene kosten
vrijwilligerskosten 5.028            4.000            4.491            
huisvestingskosten 9.835            9.885            10.696          
overige huisvestingskosten 42                200              816              
kantoorkosten 174              400              426              
telefonie en internetkosten 750              1.000            1.033            
porti 444              400              368              

transport 16.273         15.885         17.831         
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I

realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

€ € €
algemene kosten

transport 16.273         15.885         17.831         
software en hardware 3.369            4.000            5.364            
verzekeringen 734              750              533              
vakliteratuur en documentatie 678              635              
boekhouding en databases 4.476            7.923            
overige kantoorkosten

25.529          20.635          32.286          

overige kosten
accountancy en administratiekantoor 3.699            5.500            5.122            
notariskosten 220              145              
juridisch en HR advies 25                1.500            -                  
overige organisatieverschillen 650              
afrondings- en betalingsverschillen 8                  31-              

3.953            7.650            5.236            

werkkosten
Nieuwsbrief 8.422            5.000            15.187          
Jaarverslag 4.108            4.000            5.202            
website 1.468            1.250            511              
marketing 1.556            4.150            
campagnekosten 1.544            1.500            9.140            
representatie en presentatie 543              750              247              

17.641          16.650          30.287          

projecten
bankkosten internationale transacties 2.258            2.000            2.398            
afrika 24.520          20.000          29.800          
azië 20.412          20.000          30.098          
latijns-amerika 20.000          20.000          20.952          
oost- en centraal europa 19.000          20.000          24.501          
west 22.091          20.000          33.223          
spoedaanvragen 3.000            
stafgiften 3.240            4.535            
flexpot 10.000          

111.521        115.000        145.506        

Som van de lasten 262.499        275.807        339.926        

financiële baten en lasten
ontvangen rente 9                  39                
betaalde (bank)rente en -kosten 1.890-          2.000-          1.739-          

1.881-          2.000-          1.700-          
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN II: 

Besteed aan doelstelling werving baten organisatie realisatie
2019 2019 2019 2019

€ € € €

personeelskosten 60.132 26.795 16.928 103.855    
algemene kosten 14.781 6.586 4.161 25.529      
overige kosten 2.289 1.020 644 3.953        
werkkosten 8.820 8.820 17.641      
projecten 111.521 111.521    

197.544 43.221 21.734 262.499

Personeelskosten zijn toegerekend naar rato van de bestede tijd.
Algemene en overige kosten zijn toegerekend in dezelfde verhouding als de personeelskosten.

Amsterdam, 30 juni 2020

Het bestuur,

H.S. Kertokarijo, voorzitter

L.E.H. Cheuk, secretaris

W.M.T. van Leeuwen, penningmeester

I.P. Verburg, lid

Verdeling naar doelstelling, werving en organisatie
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

1 Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting XminY te Amsterdam gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van Stichting XminY op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met het de in Nederland geldende RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de winst- en verliesrekening 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 controle-

standaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting XminY 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. 
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2 Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

o het bestuursverslag;  

o de overige gegevens 

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

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige gegevens, in overeenstemming met RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. 

3 Beschrijving van de 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 RJk C1 “Kleine 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 en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 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 continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

stichting 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 organisatie 

haar activiteiten 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. 

 
  



 
 

 

3/3 
 

 
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 entiteit;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder 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 onderneming 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 

toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.  

Wij communiceren met het toezichthoudende orgaan 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. 

Nijmegen, 30 juni 2020 

Mengedé Accountants B.V.  

 

 

 

 

w.g. R.P.A. Mengedé AA  
 

 

 

Bijlage:  

gewaarmerkte jaarrekening 2019 Stichting XminY 

 


