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Bestuursverslag
Algemeen
De stichting is opgericht op 21 september 2005 en is ingeschreven in het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30209024. De statutaire
vestigingsplaats is Utrecht. De stichting houdt kantoor te Amsterdam.
De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Bestuur en directie
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel, (afgetreden per 1 maart 2014)
bestuurslid K.N.H.B.
mr.dr. H.R. Bruggink,
advocaat/belastingadviseur bij BvdV Utrecht
prof.dr. H.A. Büller,
hoogleraar kindergeneeskunde,
voormalig voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
drs. K.H. Gerritsen, secretaris/penningmeester,
zelfstandig adviseur, voormalig partner KPMG
drs. A.R. Koch, (benoemd per 18 december 2014)
handchirurg Het Hand- en Polscentrum, Haga Ziekenhuis
mr. F.J. van Lanschot,
adviseur Raad van Bestuur ABN Amro
prof.dr. K.L.H. van Mens, voorzitter,
advocaat te Amsterdam, verbonden aan Bavelaar&Bavelaar,
emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht,
ing. S. de Vries
directeur-grootaandeelhouder Chess Wise B.V.
Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar.
De directeur is de heer A.M.F. Winkler, arts.
De bestuursleden en de directeur hebben geen nevenfuncties die wegens een mogelijk
tegenstrijdig belang aan de activiteiten van de stichting zouden moeten worden vermeld.

Doelstelling
De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen met
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een chronische ziekte of beperking. Dit tracht zij te bereiken door het initiëren, ontwikkelen
en uitvoeren van bewegings- en oefenprogramma’s voor kinderen met een chronische ziekte
of beperking, alsmede door het, in samenwerking met artsen, fysiotherapeuten of andere
deskundigen, doen en entameren van onderzoek ten behoeve daarvan.

Verantwoordingsverklaring
Het bestuur van Stichting Fitkids onderschrijft de principes van de code Goed Bestuur voor
Goede Doelen:


Binnen Stichting Fitkids is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren
van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk
gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
 Stichting Fitkids werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat
effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
 Stichting Fitkids streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte
aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen,
vragen en klachten.
Aan deze principes is het afgelopen jaar invulling gegeven door regelmatig overleg tussen
vertegenwoordigers van het bestuur en de dagelijkse leidinggevenden, waarbij onder meer de
gang van zaken en de voortgang van de projectuitvoering ten opzichte van de begroting
worden besproken. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt aan deze aspecten ook aandacht
geschonken en wordt besproken hoe de doelstelling van de stichting optimaal kan worden
bereikt en op welke wijze informatieverschaffing het beste kan worden vormgegeven.
Communicatie vindt onder meer plaats via de website, waar ook vragen en klachten worden
verzameld, waarover onder meer rapportage aan het bestuur plaatsvindt.

Gang van zaken
Het beleid is erop gericht bewegings- en oefenprogramma’s voor kinderen met een
chronische ziekte of beperking onder te brengen bij deskundige derden, onder begeleiding
van de staf van de stichting. De projecten worden aangeduid als “Fitkids-projecten”. Waar
mogelijk wordt per project gericht financiering gezocht. Getracht wordt lopende projecten
zichzelf te laten bedruipen door het verkrijgen van inkomsten vanuit de omgeving van
betrokkenen (overheden, verzekeraars en eigen bijdragen). Door deze procedure wordt
bereikt dat de beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet.
Eenmaal per drie jaar wordt door de directeur een meerjarenbeleidsplan opgesteld en door
het bestuur goedgekeurd, waarin de uit te voeren projecten zijn opgenomen. Mede op basis
hiervan worden voor de stichting jaarlijks een jaarplan en begroting opgesteld.
Per project wordt gericht financiering gezocht. Pas nadat de financiering van een project is
verzekerd, wordt hiermee een aanvang gemaakt. Door deze procedure wordt bereikt dat de
beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet.
Jaarlijks wordt in de loop van het jaar en achteraf getoetst of de realisatie in lijn is met de
doelstellingen en worden de plannen zo nodig aangepast. Tevens wordt nagegaan of bij het
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uitvoeren van de projecten de hiervoor intern vastgestelde procedures ter waarborging van
kwaliteit en de kostenbeheersing zijn nageleefd.
In 2014 hebben de activiteiten zich volgens verwachting ontwikkeld, maar zijn in financiële
zin achtergebleven bij de begroting.

Financiën
Per 1 januari 2006 heeft Stichting Artsen voor Kinderen de eerder verworven projectgelden
en de daarbij behorende bestemmingsfondsen aan de stichting overgedragen.
Het bedrag aan in 2014 ontvangen fondsen bleef achter bij de begroting. Wel zijn
toezeggingen ontvangen voor meerjarige bijdragen, waardoor er voldoende middelen
beschikbaar zijn om de lopende projecten te financieren.
De kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de door eigen fondsenwerving
verkregen baten zijn beperkt gebleven tot 2,0 %.
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen 75,3 % van de baten.

Begroting 2015
De begroting voor het jaar 2015 vertoont het volgende beeld (in euro’s):
Baten
Baten uit fondsenwerving
Overige baten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Besteed aan fondsenwerving
Beheer en administratie
Som der lasten
Beheer en administratie
Resultaat

142.600
20.000
162.600

132.138
6.018
3.485
19.720
157.876
4.724

Toevoeging / onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

1.500
3.224
4.724
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toekomstparagraaf.
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Toekomst
In 2015 worden de projecten van Stichting Fitkids voortgezet en verder uitgebreid. Net als
voorgaande jaren zal de focus vooral liggen op onderzoek (kwaliteit), het vergroten van het
aantal centra in Nederland en de uitstroom van kinderen naar een sportclub.
De met deze activiteiten gepaard gaande kosten zijn in lijn met die in voorgaande jaren. Naar
verwachting zullen in 2015 voldoende fondsen kunnen worden geworven om de kosten in
het jaar te dekken.
Stichting Fitkids is onderdeel van Stichting Artsen voor Kinderen. Beide stichtingen vormen
een personele unie, zij het dat één bestuurslid om pragmatische redenen geen zitting heeft in
het bestuur van Fitkids.

K.L.H(arrie) van Mens
voorzitter
Juni 2015
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Activiteitenverslag 2014
De speerpunten voor 2014 en de daaropvolgende jaren zijn het uitbreiden van het aantal
Fitkidscentra in Nederland, het aantal kinderen verder laten toenemen en het verder
vergroten van de kwaliteit van de kwaliteit van het programma.
2014 is een belangrijk jaar geweest voor Stichting Fitkids; de effectiviteit van het fitness- en
oefenprogramma Fitkids is wetenschappelijk aangetoond.
Fitkidscentra en kinderen in Fitkids
Eind 2014 werd Fitkids op 166 locaties gegeven in Nederland. Er zijn gedurende het jaar 11
nieuwe centra bijgekomen. Er zijn echter ook vijf centra gestopt met het geven van Fitkids.
De kinderen hebben het Fitkidsprogramma binnen de praktijken kunnen afronden. Nieuwe
aanmeldingen zijn doorverwezen naar centra in de omgeving.
Er trainen jaarlijks ongeveer 5.000 kinderen in Fitkids. Het aantal nieuwe kinderen in Fitkids
neemt ieder jaar nog steeds toe. Het neemt echter minder hard toe dan in eerdere jaren. Dit
heeft vooral te maken met de nawerking van het besluit om kinderen met primaire indicatie
overgewicht niet meer in Fitkids te laten trainen.
De uitbreiding van Fitkids betreft niet alleen het aantal centra en kinderen, maar ook het
toegankelijk maken van Fitkids voor speciale doelgroepen. Bijvoorbeeld voor kinderen uit
het speciaal onderwijs en kinderen met complexe aandoeningen, zoals kinderen met ernstige
spina bifida, progressieve spieraandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Hiertoe werkt
Stichting Fitkids mee aan diverse onderzoeken (zie paragraaf hieronder) en wordt er
samengewerkt met scholen uit het speciaal onderwijs.
De uitstroom van kinderen naar een sportclub of activiteit is, naast de verbetering van de
fysieke en mentale conditie, een belangrijk doel van Fitkids. Stichting Fitkids heeft een
stappenplan ontwikkeld om de doorstroom vanuit Fitkids naar een sportclub te
optimaliseren. Veel Fitkidscentra beschikken over een sportkaart met daarop het
(aangepaste) sportaanbod in de regio. Tevens worden er door Fitkidscentra i.s.m. sportclubs
clinics georganiseerd, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met diverse sporten. Op de
site van Fitkids staat een sportkeuzewijzer die kinderen kan helpen met het maken van een
sportkeuze.
Kwaliteit en onderzoek
Om de kwaliteit van Fitkids te kunnen waarborgen wordt er veel aandacht besteed aan
onderzoek.
In september 2014 is het artikel “Effects of the Fitkids exercise therapy program on healthrelated fitness, walking capacity and health-related quality of life” gepubliceerd in het
wetenschappelijk tijdschrift ‘Physical Therapy’. Dit onderzoek heeft aangetoond dat Fitkids
gezond is voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De
resultaten laten zien dat zowel de fysieke als de mentale fitheid verbetert. Het gehele artikel
is terug te vinden op www.fitkids.nl.
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Stichting Fitkids heeft een loopbandtest ontwikkeld, de Fitkids Treadmill Test. Hierover zijn
twee artikelen geschreven. Het eerste artikel is ingediend bij het wetenschappelijke
tijdschrift “Medicine & Science in Sports and Exercise”. Dit artikel belicht de validiteit en de
reproduceerbaarheid van de nieuwe test. Het tweede artikel, over de normering van de
nieuwe test, zal in het voorjaar van 2015 worden ingediend. Beide artikelen zullen naar alle
waarschijnlijkheid in de loop van 2015 gepubliceerd worden.
Bovenstaand onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het Kinderbewegingscentrum
van het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht.
In 2011 is er in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en het WKZ de HALYNeD
study gestart, een onderzoek naar beweging/training bij rolstoel gebonden kinderen. Deze
studie is in 2013 afgerond. In september 2013 is Fit for the Future, het tweede gedeelte van
deze studie, van start gegaan. Fit for the Future is een meerjarige studie om meer te weten te
komen over fysieke fitheid en fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking,
met het uiteindelijke doel de verkregen kennis beschikbaar te stellen aan
kinderfysiotherapeuten.
In september 2013 is het Kinderbewegingscentrum van het UMC Utrecht een meerjarig
onderzoek gestart naar sportmogelijkheden voor kinderen met een chronische ziekte. Bij
deze studie zijn diverse partijen, waaronder Stichting Fitkids, betrokken.
In 2014 is er ook door middel van het organiseren van een Fitkidsconferentie, een
scholingsdag en regionale bijeenkomsten, het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en de
evaluaties bij de Fitkidscentra gewerkt aan de kwaliteit van het programma Fitkids.
Rol van de ouders
In 2010 is er binnen Fitkids een project specifiek voor ouders opgezet. Ouders krijgen
voorlichting over Fitkids, over bewegen in het algemeen, over sporten na Fitkids en over
gezonde voeding. Dit alles met als doel om de fysieke en mentale conditie van hun kind te
optimaliseren en de doorstroom naar sportclub te vergroten. Naast de voorlichting tijdens
intake, is er een presentatie voor ouders ontwikkeld en sinds 2013 een map voor ouders (en
kinderen) beschikbaar met informatie over Fitkids, sport en bewegen. Het project is eind
2014 geïmplementeerd binnen 94 Fitkidscentra.
Nieuwe website
De Fitkidswebsite zal geheel vernieuwd worden in 2015. In 2014 is er hard gewerkt aan de
realisatie hiervan. De voorkant van de site zal overzichtelijker worden. Waar informatie nu
nog vaak gescheiden staat, zal dit centraler komen te staan.
Specifieke informatie voor ouders zal op het intranet komen te staan. Middels een
gebruikersnaam en wachtwoord krijgen kinderen en hun ouders toegang tot een persoonlijke
overzichtspagina. Deze pagina bevat informatie over de afgenomen testen en vragenlijsten.
Daarnaast kunnen de ouders direct contact opnemen met de behandelend
kinderfysiotherapeut. Het vernieuwde forum zal ouders de mogelijkheid bieden om vragen
aan andere ouders te stellen.
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Zorgverzekeraars
Fitkids wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Stichting Fitkids streeft ernaar dat
elke zorgverzekeraar Fitkids gaat vergoeden. Hiertoe worden jaarlijks gesprekken gevoerd
met diverse zorgverzekeraars.
Partners
Stichting Fitkids heeft drie grote financiële partners, de Johan Cruyff Foundation, de
Rabobank Foundation en de NSGK. De overeenkomst met de NSGK loopt begin 2015 af.
Publiciteit en naamsbekendheid
Stichting Fitkids heeft in 2014 op een aantal symposia en open dagen gestaan om de
bekendheid van Fitkids te vergroten bij de doelgroep en bij de professionals. Naast de
website worden Facebook en Twitter ingezet om onze achterban op de hoogte te houden van
de laatste ontwikkelingen omtrent Fitkids.
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Balans per 31 december 2014
2013
EUR

2014
EUR

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

11
22

Passiva
Reserves en fondsen

143.628
360

140.969
14.477

143.988

155.446

61.634
70.213

44.492
69.808

131.847

114.300

-

-

10.601
1.540

41.146
-

12.141

41.146

143.988

155.446

33

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

Langlopende schulden

44

Kortlopende schulden

5

Toegezegde subsidies
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

55
55
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Staat van baten en lasten 2014
2014
EUR

Begroting 2014
EUR
EUR

EUR

2013
EUR

EUR

Baten
- Baten uit eigen
fondsenwerving
- Baten uit acties van
derden
- Overige baten

6

70.804

131.062

77.320

7
8

35.000
16.884

28.000

13.677

122.688

159.062

90.997

92.438

141.630

130.710

Som der baten
Lasten:
Besteed aan de
doelstelling
Besteed aan
fondsenwerving

9

9

- Kosten eigen
fondsenwerving
- Kosten acties van
derden

3.185

1.793

2.002

-

-

-

1.793

3.185

2.002

10.910

9.554

10.893

105.141

154.368

143.605

17.547

4.694

-52.608

17.142
405

5.000
-306

-7.143
-45.465

17.547

4.694

-52.608

Beheer en
administratie
- Kosten beheer en
administratie

Som der lasten
Resultaat

9

Overschot/tekort is
toegevoegd/
onttrokken aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen
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Toelichting
Algemeen
Grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer
beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien
subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het
jaar van totstandkoming van de overeenkomst. Subsidieverplichtingen worden ten laste
gebracht van het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten
worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
De baten uit eigen fondsenwerving bestaan voor een relatief gering deel uit algemene
subsidies en bijdragen van derden. Het grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die
door derden worden verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van tevoren gedefinieerde
projecten. Het merendeel van de giften is dientengevolge projectgebonden. Indien een
dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo
gepresenteerd als bestemmingsfonds.
De aard van de projecten is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie van kinderen
met een chronische ziekte of beperking door middel van een gericht, wetenschappelijk
gefundeerd bewegingsprogramma.
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1

Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
Rekening-courant Stichting Artsen voor Kinderen
Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar,
afhankelijk van de voortgang van de projecten)
Transitoria

118.925

108.640

24.253
450

28.681
3.648
140.969

143.628

2

Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
ABN Amro Bank
ING bank

360

14.127
351

360

14.478

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

3

Reserves en fondsen

3.1

Continuïteitsreserve
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
1 januari
Tekort/overschot boekjaar

44.492
17.142

51.635
-7.143

31 december

61.634

44.492

Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een
buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere
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uitvoeringskosten van de stichting. Het op deze wijze bepaalde streefbedrag bedraagt circa
EUR 240.000.
Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en
het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van
mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten
met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op
langere termijn kan worden gewaarborgd.

3.2

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
1 januari
Toevoeging in het boekjaar
Besteed in het boekjaar

69.808
110.374
-109.969

115.274
64.013
-109.479

70.213

69.808

31 december

Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van
een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze
gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de
verwachte kosten van het project te boven.
Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van
de continuïteitsreserve gebracht.

4

Langlopende schulden

4.1

Toegezegde subsidies
Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2015 (resp.
2014) zal worden opgevraagd, is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
Aangegane projectverplichtingen

-

Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar.
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5

Kortlopende schulden

5.1

Toegezegde subsidies
Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2015 (resp.
2014) zal worden opgevraagd, is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR

Aangegane projectverplichtingen

5.2

41.146

10.601

Overige schulden en overlopende passiva
De opbouw van dit bedrag is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
Overige schulden en overlopende passiva

-

1.540

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er
zijn geen zekerheden verstrekt.

6

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving
2013
EUR

2014
EUR
Hogeschool van Utrecht/SIA RAAK, t.b.v. Fitkids onderzoek
IKEA t.b.v. Fitkidsmaterialen/-artikelen
Medisch Benefiet Friesland
NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura)
OBS de Optimist
Rabobank Foundation, t.b.v. Fitkids RBF
Diverse particulieren en bedrijven

10.243
6.000
47.600
6.962

6.949
3.500
6.000
5.965
47.600
7.306

70.805

77.320

Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke
projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de
voortgang van de betreffende projecten.
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7

Specificatie aandeel in acties van derden
2013
EUR

2014
EUR
Johan Cruyff Foundation

8

35.000

-

-

-

Specificatie overige baten
2013
EUR

2014
EUR
Verkoop artikelen
Overige

9

434
16.450

177
13.500

16.884

13.677

Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling
De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Subsidies en bijdragen
Vrijval subsidies en bijdragen
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

Doelstelling

Eigen
fondsen
werving

EUR

EUR

Beheer
en
administratie
EUR

Totaal
2014

Begroting Totaal
2014
2013

EUR

EUR

EUR
24.251
6.245
4.109
100.333
6.000
2.667

4.500
-22.030
6.552
103.416
-

52
1.500
241

3.785
4.500
2.625

1.500
-22.030
6.604
3.785
103.416
6.000
2.866

1.500
15.000
115.690
6.000
3.440

92.438

1.793

10.910

105.141

141.630 143.605

De verdeling van de personeelskosten over beheer en administratie, fondsenwerving en
doelstelling vindt plaats op basis van werkelijke tijdsbesteding. De overige uitvoeringskosten
worden toegerekend op basis van de werkzaamheden waarop deze betrekking hebben.
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10

Kengetallen

10.1

Bestedingen aan doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2014 75,3 % (2013: 143,6 %) van de totale
in het jaar ontvangen baten.

10.2

Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2014 2,0 % (2013: 2,6 %) van de in het
jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten.
De kosten van het aandeel in acties van derden bedroegen in 2014 en in 2013 0,0 % van de
in het jaar uit acties van derden ontvangen baten.

11

Analyse realisatie versus begroting
De realisatie over 2014 is achtergebleven bij de begroting. De belangrijkste verschillen met
de begroting betreffen de lagere baten en de relatief minder lagere besteding aan de
doelstelling.

12

Overige toelichting

12.1

Werknemers
De stichting had geen werknemers in dienst. De werknemers van Stichting Artsen voor
Kinderen zijn tevens werkzaam voor Stichting Fitkids, waarvoor kosten worden doorbelast.

12.2

Bezoldiging bestuurders
Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting.
De bezoldiging van de directeur is verantwoord in de jaarrekening van Stichting Artsen voor
Kinderen, bij welke stichting hij in dienst is.
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het jaarresultaat dat resteert nadat de op de bestemmingsfondsen betrekking hebbende
bestemde baten en lasten daarop zijn gemuteerd, wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken
aan de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur
De jaarrekening 2014 is op 29 juni 2015 vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Controleverklaring
De controleverklaring bij de jaarrekening is opgenomen op pagina’s 19 en 20.
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