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BESTUURS- EN ACTIVITEITENVERSLAG 

 
Organisatie 
 
Statutaire naam:  Stichting voor democratie, recht en het vrije woord 
Statutaire vestigingsplaats: Den Haag 
Rechtsvorm:   Stichting 
Telefoon:   070-82 09 100 
E-mail:   info@drvw.nl 
    www.drv.nl 
 
Samenstelling bestuur en directie: 
Voorzitter:   Dhr. G.J. Verhoog 
Secretaris:   Dhr. J. Storm 
Penningmeester:  Mw. M. E. van Kimmenade 
 
Samenstelling projectdirectie 
Democratiefestival:  Dhr. N. Taselaar en Mw M.S. Boone 
 
Samenstelling Raad van Toezicht: 
Voorzitter:    
Dhr. Th. J.F.M. Bovens  
 
Leden:  
Mw. J.E. Biesheuvel-Vermeijden (tevens voorzitter renumeratiecommissie)   
Dhr. F. van der Wel (tevens voorzitter auditcommissie) 
Mw E.N. van de Wetering (met ingang van 1 juni 2021) 
Dhr. M. Azmani (met ingang van 1 juni 2021) 
  
Doelstelling van de organisatie 
 
Het ontplooien van initiatieven ten behoeve van democratie, recht en het vrije woord alsmede 
het bieden van ondersteunende diensten aan initiatieven en activiteiten op het gebied van 
democratie, recht en het vrije woord, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van 
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Resultaten in een boekjaar worden toegevoegd aan de 
algemene reserve. De stichting heeft nog geen beleid gevormd ten aanzien van het benodigde 
normvermogen.  
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Verslag van de georganiseerde activiteiten in 2020 
 
De stichting is in 2020 opgericht, mede vanuit de toezegging van het ministerie van BZK aan 
de Tweede Kamer om het democratiefestival vanuit een onafhankelijke stichting te laten 
organiseren.  
 
Verslagjaar 2020 heeft in het teken gestaan van oprichting van de stichting, werving van een 
projectdirectie en uitwerking en indiening van de subsidieaanvraag voor het democratie-
festival 2021 bij het ministerie van BZK. Dit is een langdurig proces geweest en mede de 
oorzaak dat de realisatie 2020 sterk afwijkt van de begroting 2020 . De uitvoering van de 
activiteiten in 2020 kon pas aanvangen toen de subsidiëring (mondeling) veilig gesteld was. 
De definitieve schriftelijke beschikking liet toen nog een maand op zich wachten. De 
subsidiebeschikking van het ministerie van BZK dateert van 1 december 2020.  Op basis van 
de ingediende aanvraag is een subsidie verstrekt voor een bedrag van maximaal € 650.000 op 
grond van verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op de-minimissteun (Pb EU 2013, L 352/1). Dit bedrag is inclusief alle 
eventuele voor rekening van de stichting blijvende belastingen, waaronder de btw. 
 
De subsidie is toegekend voor de volgende activiteiten: 
1. Het organiseren van het Democratiefestival 2021 
2. Programmering 
3. Propositie, marketing en communicatie 
 
Conform de subsidiebeschikking is de start van de subsidieactiviteiten op 1 november 2020. 
De activiteiten zullen uiterlijk 30 september 2021 zijn afgerond. 
 
De stichting heeft in verslagjaar 2020 geen andere activiteiten uitgevoerd dan de oprichting 
van de stichting, het verwerven van subsidiëring, het contracteren van de festivaldirectie en 
het starten van overleggen en regelen van diverse zaken ten behoeve van de organisatie van 
het democratiefestival.   
 
Gebeurtenissen na balansdatum - No go besluit democratiefestival 2021 
 
Het bestuur heeft op 31 mei 2021 besloten om het Democratiefestival dat op 3 en 4 september 
2021 bij Nijmegen zou worden gehouden uit te stellen tot een nader te bepalen datum in 2022. 
Aan dit besluit ligt de volgende afweging ten grondslag.  
 
Het Democratiefestival beoogt de ontmoeting en het gesprek te organiseren en te stimuleren 
tussen uiteenlopende doelgroepen uit onze samenleving over lokale, regionale en landelijke 
kwesties. In 2019 is een eerste editie van het festival georganiseerd. Uit de evaluatie van deze 
editie zijn lessen getrokken.  
 
De stichting is een jaar geleden opgericht om onder meer het Democratiefestival te 
organiseren. De ambitie is hoog. Het festival moet een evenwichtige programmering bieden 
waardoor veel mensen in het festival geïnteresseerd raken en naar het festival komen. 
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Aan het festival moet grote bekendheid gegeven worden. Aan een breed draagvlak binnen de 
samenleving voor een Democratiefestival moet worden gebouwd.  
 
De editie 2021, die voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de stichting plaatsvindt, 
moet de basis leggen voor een langdurige traditie. Dit alles betekent dat de omstandigheden 
op 3 en 4 september 2021 optimaal moeten zijn om een Democratiefestival met deze ambitie 
neer te zetten. Hoewel de coronapandemie richting een einde lijkt te gaan en de samenleving 
zich weer beweegt richting normaal, blijft onzeker hoe de situatie er begin september 2021 uit 
zal zien en welke voorwaarden tegen die tijd verbonden worden aan de organisatie van 
evenementen. Het doel en de opzet van het Democratiefestival leent zich niet voor het in acht 
nemen van een 1,5 meter afstand. Ook een verplichting om bezoekers als bewijs van toegang 
te laten beschikken over een negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs dan wel ter plaatse 
een test te laten ondergaan, past niet bij de gedachte dat het festival voor iedereen 
toegankelijk moet zijn.  
 
Aan het organiseren van het Democratiefestival onder deze beperkingen is een te groot 
afbreukrisico verbonden. Aan uitstel van de beslissing of het doorgaan met organiseren van 
het festival met als optie om op een later moment alsnog te besluiten tot annuleren wordt niet 
de voorkeur gegeven. Het Democratiefestival wordt gefinancierd met subsidie van de rijks-, 
provinciale en gemeentelijke overheid. Het uitgeven van deze publieke middelen dient op 
verantwoorde wijze te gebeuren. Daarom is er voor gekozen om in goed overleg met de 
subsidiënten en partners de beschikbare middelen door te schuiven naar een wel optimaal te 
realiseren editie in 2022. Hierdoor kan de organisatie van het festival 2022 een snelle 
doorstart maken. 
 
Het ministerie van BZK heeft met brief d.d. 17 juni 2021 de subsidietermijn met één jaar 
verlengd tot en met 1 oktober 2022 met ongewijzigde voorwaarden en bepalingen. De 
subsidie afrekening (einddeclaratie) met controleverklaring dient uiterlijk 1 januari 2023 te 
worden ingediend waarna het ministerie de subsidie binnen 22 weken zal vaststellen en de 
restbetaling van € 130.000 zal voldoen aan de stichting.  
 
Continuïteit  
 
De brief van het ministerie van BZK d.d. 17 juni 2021 heeft gevolgen voor de continuïteit van 
de baten voor het democratiefestival tot en met 1 oktober 2022, en daarmee ook voor de 
continuïteit van de stichting, die daardoor onder druk staat. De bepalingen ten aanzien van de 
vaststelling van de eindafrekening leiden ertoe dat tot 1 oktober 2022 maximaal 80% van de 
toegezegde subsidie ad € 650.000 aan liquiditeiten beschikbaar is. Dit noodzaakt de stichting 
te handelen binnen de maximale bestedingsruimte van € 520.000, dan wel ter overbrugging 
andere vormen van financiering te verkrijgen dan wel te komen tot herziening van de 
subsidieafspraken met het ministerie van BZK.   
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Risicoparagraaf  
 
Het bestuur van de stichting onderkent een aantal risico’s. Deze zien met name op de 
continuïteit van de baten. De stichting is in 2020 opgericht en beschikt niet over eigen 
middelen. De stichting is voor de volledige financiering van activiteiten afhankelijk van 
derden. De enige formele financiële toezegging betreft subsidiëring van het democratiefestival 
2021 door het ministerie van BZK.  
 
Discontinuïteit is derhalve vanaf de oprichting van de stichting een verhoogd risico en voor 
het bestuur aanleiding om een strak regime toe te passen ten aanzien van de financiële 
monitoring van de festivalplannen, de contracten en de kosten om te voorkomen dat 
bestedingen het subsidiebedrag gaan overschrijden. Ook heeft het bestuur besloten in 2020 en 
2021 geen andere activiteiten uit te voeren naast de organisatie van het democratiefestival.  
 
Naast discontinuïteit onderkent het bestuur een risico ten aanzien de subsidieerbaarheid van 
de kosten door het ministerie van BZK. Mede vanuit de kritische financiële uitgangspositie 
handelt de stichting nauwlettend binnen de subsidievoorwaarden van het ministerie van BZK. 
Om die reden zijn in 2020 uitsluitend activiteiten uitgevoerd ten dienste zijn van het 
democratiefestival. Daarbij is het bestuur alert op de naleving van de subsidievoorwaarden. 
Het bestuur heeft hiertoe in de afstemming met de festivaldirectie voor 2021 gestuurd op het 
aantonen van marktconformiteit bij het aangaan van contracten en overeenkomen van 
opdrachten. Hoewel de stichting in de eerste drie jaren na oprichting nog niet aan de WNT 
bepalingen behoeft te voldoen heeft het bestuur het standpunt ingenomen de WNT bepalingen 
reeds in acht te nemen bij de externe contractering van personeel alsook bij het opstellen van 
de vacatieregeling.  
 
De stichting is een kleine organisatie die in 2020 nog in de opstartfase verkeerde. Het bestuur 
onderkent frauderisico’s ten aanzien van ongeoorloofde uitstroom van middelen en invloed 
van het management. Hiervoor is strakke monitoring van kosten en betalingen ingeregeld aan 
de hand van: externe toetsing van marktconformiteit van grote contracten, opvragen van en 
beoordeling van meerdere offerten, controle van facturen en geleverde prestaties, akkoord 
voor betalingen en controle achteraf op dagafschriften door de penningmeester. Daarnaast is 
sprake van een open cultuur en intensieve betrokkenheid van alle drie bestuursleden ten 
aanzien van alle acties en transacties. Hiermee wordt individueel handelen voorkomen. Voorts 
is sprake van intensieve bemoeienis van de auditcommissie en de Raad van Toezicht op 
afspraken, subsidieerbaarheid en op de onderbouwing van zowel besluitvorming als 
transacties door het bestuur.  
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Begroting 2020 en 2021 
 
Het bestuur van de stichting is voornemens om, mede gezien de opstartfase van de stichting 
en de grote impact van de organisatie van het democratiefestival, in 2021 geen andere 
activiteiten te ontplooien naast het democratiefestival. Dit betekent dat de begroting 2021 dus 
uitsluitend ziet op het democratiefestival.  
 
De begroting 2020 en 2021 is opgenomen conform indiening bij het ministerie van BZK. 
Door het besluit van het ministerie van BZK op het no go besluit van de stichting is de 
financiële begroting cumulatief ongewijzigd van toepassing gebleven. De cumulatief te 
besteden subsidie van het ministerie van BZK bedraagt € 650.000.  
 
Bedragen in Euro's 

Baten
Subsidie BZK (obv evaluatie 2019) 650.000        148.600        501.400        
Subsidies en fondsen 225.000        -               225.000        
Sponsoring n.n.b. via VNG Connect 
(btw verrekenbaar) 260.000        -               260.000        
Donaties en giften -               -               -               
Horeca (btw verrekenbaar) 35.000          -               35.000          

1.170.000     148.600        1.021.400        

Lasten

Democratiefestival

Projectleiding en personele inzet 213.000        64.600          148.400        
Logistieke organisatie 160.000        -               160.000        
Organisatiekosten 647.000        59.000          588.000        
Onvoorzien = PM -               -               -               

1.020.000     123.600        896.400           

Resultaat 150.000        25.000          125.000           

Niet te verrekenen btw 150.000        25.000          125.000           

Resultaat -               -               -                   

Boekjaar 2020 Boekjaar 2021Totaal 2020/2021

Begroting Democratiefestival 2021

 
 
Opgesteld: 20 september 2021 
 
Origineel is getekend door: 
Voorzitter: G.J. Verhoog 
Secretaris: J. Storm 
Penningmeester: M.E. van Kimmenade 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming) 
 
 
 
              31 december 2020 
ACTIVA 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Liquide middelen 
Rabobank  1.393 
Rabobank spaarrekening  143.600 
  __________ 
 
                    144.993 
             ---------------- 
 
TOTAAL ACTIVA  144.993 
  =========  
 
 
 
 
      31 december 2020 
PASSIVA 
 
EIGEN VERMOGEN 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve         662 
  ---------------   
Bestemmingsfonds 
Nieuw verhaal voor Nederland  2.476 
  ---------------   
VLOTTENDE PASSIVA 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Nog te betalen posten  48.379 
Vooruit ontvangen posten         93.476 
  __________ 
  141.855 
  --------------- 
 
TOTAAL PASSIVA  144.993 
  ========= 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER DE PERIODE 27 MEI – 31 DECEMBER 2020 

 
 
       
                             Begroot Realisatie                                                             
BATEN  
 
 
Subsidie  148.600 55.124 
Overige opbrengsten - 3.138 
 _________  _________ 
 
Totaal baten 148.600  58.262 
 --------------  -------------- 
 
 
LASTEN 
 
Kosten festivaldirectie 77.600  23.005 
Organisatiekosten 71.000  32.109 
 _________  _________ 
 
Totale kosten  148.600  55.114 
  --------------  -------------- 

 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 3.148 
 
Financiële lasten - (10) 
Financiële baten - 0 
 _________ _________ 
 
Netto bedrijfsresultaat - 3.138 
 ======== ========  
 
Resultaatbestemming 
 
Toevoeging aan algemene reserve - 662 
Toevoeging aan bestemmingsfonds  
Nieuw verhaal voor Nederland  2.476 
 _________ _________ 
  3.138 
 ======== ========  
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
 
Statutaire naam:  Stichting voor democratie, recht en het vrije woord 
Statutaire vestigingsplaats: Den Haag 
Rechtsvorm: Stichting 
Inschrijving KvK:  78222095 
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
De stichting is opgericht op 27 mei 2020, waardoor het eerste boekjaar loopt van 27 mei - 31 
december 2020. 
 
Gedurende het boekjaar was er geen personeel in dienst. Op 23 juni 2021 heeft de 
renumeratiecommissie van de Raad van Toezicht met het oog op artikel 3, lid 6 van de 
statuten van de Stichting voor democratie, recht en het vrije woord positief geadviseerd over 
een vacatieregeling. Deze vacatieregeling is op 20 september 2021 vastgesteld door de Raad 
van Toezicht. De vacatieregeling is van toepassing op de leden van het bestuur van de 
stichting, als bedoeld in artikel 3 van de statuten en betreft een vergoeding per vergadering. In 
2020 heeft het bestuur van de stichting wekelijks vergaderd.  
 
De vacatieregeling voorziet niet in vergoeding van diensten van de leden van de Raad van 
Toezicht. De drie leden van de Raad van toezicht zijn per 1 november 2020 benoemd en zij 
hebben in 2020 één keer vergaderd met het bestuur, op 16 november 2020.  
 
Door de stichting wordt personeel voor het democratiefestival ingeleend op factuurbasis. 
 
Begroting 
 
In de staat van baten en lasten is de begroting inclusief btw opgenomen. De overheidssubsidie 
voor het democratiefestival is vrij van btw. Over de lasten kan de stichting geen voorbelasting 
verrekenen en om die reden zijn de begrote lasten inclusief btw verantwoord.  
 
Continuïteit  
 
Het bestuur van de stichting onderkent het risico van de continuïteit van de baten. De stichting 
is in 2020 opgericht en beschikt niet over eigen middelen. De stichting is voor de volledige 
financiering van activiteiten afhankelijk van derden. De enige formele financiële toezegging 
betreft subsidiëring van het democratiefestival 2021 door het ministerie van BZK.  
 
Discontinuïteit is derhalve vanaf de oprichting van de stichting een verhoogd risico en voor 
het bestuur aanleiding om een strak regime toe te passen ten aanzien van de financiële 
monitoring van de festivalplannen, de contracten en de kosten om te voorkomen dat 
bestedingen het subsidiebedrag gaan overschrijden. Ook heeft het bestuur besloten in 2020 en 
2021 geen andere activiteiten uit te voeren naast de organisatie van het democratiefestival.  
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Het ministerie van BZK heeft met brief d.d. 17 juni 2021 de subsidietermijn voor het 
democratiefestival met één jaar verlengd tot en met 1 oktober 2022 met ongewijzigde 
voorwaarden en bepalingen. De subsidie afrekening (einddeclaratie) met controleverklaring 
dient uiterlijk 1 januari 2023 te worden ingediend waarna het ministerie de subsidie binnen 22 
weken zal vaststellen en de restbetaling van € 130.000 zal voldoen aan de stichting.  
 
De brief van het ministerie van BZK d.d. 17 juni 2021 heeft gevolgen voor de continuïteit van 
de baten voor het democratiefestival tot en met 1 oktober 2022, en daarmee ook voor de 
continuïteit van de stichting, die daardoor onder druk staat. De bepalingen ten aanzien van de 
vaststelling van de eindafrekening leiden ertoe dat tot 1 oktober 2022 maximaal 80% van de 
toegezegde subsidie ad € 650.000 aan liquiditeiten beschikbaar is. Dit noodzaakt de stichting 
te handelen binnen de maximale bestedingsruimte van € 520.000, dan wel ter overbrugging 
andere vormen van financiering te verkrijgen dan wel te komen tot herziening van de 
subsidieafspraken met het ministerie van BZK.   
 
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaglegging. De jaarrekening is opgesteld op basis van RJk C1 
voor kleine rechtspersonen. 
 
Tenzij anders vermeld luiden de bedragen in gehele euro's. 
 
Grondslagen van waardering 
 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
 
Materiële vaste activa 
 
De vaste activa worden gewaardeerd tegen een verkrijgingprijs of vervaardigingsprijs, 
verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen nominale waarde, rekening 
houdend met oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen nominale waarde. 
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Overige activa en passiva 
 
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Omzetbelasting 
 
De stichting dient omzetbelasting af te dragen over die inkomsten waarvoor zij een 
tegenprestatie  is overeengekomen (bijvoorbeeld sponsoring). Over de daaraan toe te rekenen 
kosten kan voorbelasting verrekend worden met de belastingdienst. 
 
De overheidssubsidie voor het democratiefestival is vrij van btw. Over de daaraan toe te 
rekenen kosten kan geen voorbelasting worden verrekend met de belastingdienst.  
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende 
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten 
worden verantwoord als ze gerealiseerde zijn. Lasten en verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
Subsidie 
Overheidssubsidie wordt conform de subsidievoorwaarden toegerekend aan het boekjaar naar 
rato van de lasten waarop de subsidie van toepassing is.  
 
Schenkingen 
Schenkingen worden toegerekend aan het boekjaar waarvoor ze toegezegd worden of waarin 
ze ontvangen worden.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
In juni 2021 heeft het bestuur van de stichting een no go besluit genomen voor het 
democratiefestival in 2021 i.v.m. coronabeperkingen. Naar aanleiding van dit besluit heeft het 
ministerie van BZK de subsidieperiode verlengd tot 1 oktober 2022 met ongewijzigde 
voorwaarden en bepalingen. De subsidie afrekening (einddeclaratie) met controleverklaring 
dient uiterlijk 1 januari 2023 te worden ingediend waarna het ministerie de subsidie binnen 22 
weken zal vaststellen en de restbetaling van € 130.000 zal voldoen aan de stichting.  
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Toelichting op de balans 
      31 december 2020 
Eigen vermogen 
 
Algemene reserve 
Stand per 27 mei 2020 -  
Bij: resultaatbestemming 2020 662   
    
Stand ultimo boekjaar 662 
 -------------- 
 
Bestemmingsfonds 
 
Nieuw Verhaal voor Nederland 
Stand per 27 mei 2020 -  
Bij: resultaatbestemming 2020 2.476   
    
Stand ultimo boekjaar 2.476 
 -------------- 
 
Nog te betalen kosten 
 
Festivaldirectie 23.005  
Accountantskosten  9.620 
Facilitair kantoor    6.000 
Projectondersteuning personele inzet  5.558 
Brainstorm en evaluatie festival in Nieuwspoort 2.904 
Administratiekosten 1.242 
Inschrijving KvK 50 
    
   48.379 
    -------------- 

 
Vooruit ontvangen posten          
Vooruit ontvangen subsidie Ministerie van BZK  93.476 
    
   93.476 
  -------------- 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en plichten 
 
Toegezegde subsidie Democratiefestival voor 2021 594.876  
Contractuele verplichting festivaldirectie (tot 30 juni 2021) 68.955 
 
Uit overdracht van VNG Connect zijn ca 140 uren van ACBN beschikbaar voor marketing en 
communicatie die de stichting kan inzetten. ACBN heeft laten weten dat ultimo december 
2021 nog 86 uren beschikbaar zijn.  
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Toelichting op de Staat van baten en lasten  
   Periode  
  27 mei - 31 december 2020 
Subsidie 
Ministerie van BZK – referentienummer 2020-000099462 55.124 
Gemeente Nijmegen - 
Provincie Gelderland -  
    
   55.124 
   -------------- 
 
Subsidie BZK 
Het ministerie van BZK heeft een subsidie verstrekt voor een bedrag van maximaal € 650.000 
op grond van verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op de-minimissteun (Pb EU 2013, L 352/1). Dit bedrag is inclusief alle 
eventuele voor rekening van de stichting blijvende belastingen, waaronder de btw. Conform 
de subsidiebeschikking is de start van de subsidieactiviteiten op 1 november 2020 en dienen 
de activiteiten uiterlijk 30 september 2021 te zijn afgerond. Over de verantwoorde lasten 2020 
is, conform de subsidievoorwaarden, geen afrekening ingediend bij het ministerie.  
 
Het ministerie heeft met brief d.d. 17 juni 2021 de subsidietermijn met één jaar verlengd tot 
en met 1 oktober 2022 met ongewijzigde voorwaarden en bepalingen. De subsidie afrekening 
(einddeclaratie) met controleverklaring dient uiterlijk 1 januari 2023 te worden ingediend 
waarna het ministerie de subsidie binnen 22 weken zal vaststellen en de restbetaling van 
€ 130.000 zal voldoen aan de stichting.  
 
Subsidie Gelderland en Nijmegen 
Ultimo boekjaar was nog geen subsidietoezegging ontvangen vanuit Gemeente Nijmegen en 
provincie Gelderland.  
 
Overige opbrengsten 
Schenking Stichting Loodslicht Nieuw verhaal voor Nederland 2.476 
Overige schenkingen 662  
    
   3.138 
    -------------- 
 
Kosten festivaldirectie 
Contractuele vergoeding november en december 2020 23.005 
    
   23.005 
 -------------- 
 
In 2020 is een contract afgesloten met de festivaldirectie dat ingaat op 1 november 2020 en 
een looptijd heeft van 11 maanden. De contractwaarde is € 126.445 inclusief btw. In verband 
met het no go besluit is de overeenkomst met de festivaldirectie per 1 juli 2021 beëindigd.  
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  Periode  
  27 mei - 31 december 2020 
 
Organisatiekosten 
Projectondersteuning personele inzet   5.558 
Vacatiegelden bestuur   -  
Facilitair kantoor   6.000 
Accountantskosten    9.620 
Administratiekosten   1.242 
Reclame- en advertentiekosten   3.234 
Brainstorm en evaluatie festival in Nieuwspoort   2.904 
Oprichtingskosten   2.573  
Telefoon- en internetkosten   158 
Representatiekosten   820 
    
   32.109 
    -------------- 

 
De bestuursleden hebben in de vergadering van de renumeratiecommissie van 23 juni 2021 in 
verband met het no go besluit voor het democratiefestival 2021 voor 2020 en 2021 - tot 
nadere besluitvorming - afgezien van gebruikmaking van de vacatieregeling. De schriftelijke 
verklaring is opgenomen in de notulen van de renumeratiecommissie. 
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Ondertekening jaarrekening bestuur en Raad van Toezicht 
 
De jaarrekening wordt opgesteld door het bestuur en dient op basis van artikel 13 van de 
statuten - binnen een maand na opstellen – te worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.  
 
Bestuur 
Opgesteld: 20 september 2021 
 
Origineel is getekend door: 
 
Voorzitter: G.J. Verhoog 
 
Secretaris: J. Storm 
 
Penningmeester: M. E. van Kimmenade 
 
 
Raad van Toezicht 
Vastgesteld: 20 september 2021 
 
Origineel is getekend door: 
 
Voorzitter: T.J.F.M. Bovens  
 
 
Leden:   
 
Mw. J.E. Biesheuvel-Vermeijden  
 
Dhr. F. van der Wel  
 
Mw E.N. van de Wetering  
 
Dhr. M. Azmani 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Controleverklaring 



 

Op alle opdrachten verricht door Publiek Belang Accountants zijn algemene voorwaarden van toepassing 
welke bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Publiek Belang Accountants is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 67229328. 

Lid van Coöperatie  
De Maatschappelijke 
Accountants 

 

 
 

  

Publiek Belang Accountants B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 370 F442 

2285 SJ Rijswijk (ZH) 

info@publiekbelangaccountants.nl 

www.publiekbelangaccountants.nl 

 
 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan de raad van toezicht en het bestuur van de Stichting voor Democratie, recht en het vrije woord 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor Democratie, recht en het vrije woord te ’s-Gravenhage 

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 voor Democratie, recht en het vrije woord (verder: de 

stichting) per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2020; 

• de staat van baten en lasten over 2020; en 

• 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 de stichting 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. 

 

Benadrukking van risico’s voor de continuïteit van de baten 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Continuïteit’ in de toelichting van de jaarrekening. Met de brief 

van 17 juni 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de continuïteit 

van de baten voor het democratiefestival – en daarmee de continuïteit van de stichting - tot en met 1 

oktober 2022 gegarandeerd. De stichting is in 2020 opgericht en beschikt niet over eigen middelen. De 

stichting is voor de volledige financiering van activiteiten afhankelijk van derden. De enige formele 

financiële toezegging betreft subsidiëring van het democratiefestival 2021 door het ministerie van BZK. 

 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

B. Overige aangelegenheden 

Op basis van onze frauderisicobeoordeling hebben wij de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd: 

• Navragen of sprake is van bekende fraudesignalen of fraudegevallen bij administratie en bestuur. 

• Het evalueren van de organisatie- en governance structuur, de interne beheermaatregelen, de 

informatiesystemen en cultuur en gedrag in relatie tot fraude. 

• Het aanbrengen van onvoorspelbaarheid in onze controlewerkzaamheden. 

• Het evalueren van de rationaliteit van eventuele belangrijke ongebruikelijke transacties en het 

beoordelen van schattingen. 

• Het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden op de marktconformiteit van grote contracten en 

steekproefsgewijs vaststellen dat aan de verantwoorde lasten geleverde prestaties ten grondslag 

liggen. 

• Het beoordelen van de aard van hoger-risicojournaalposten en overige aanpassingen in de 

administratie en het evalueren van de belangrijkste oordeelsvormingen en veronderstellingen voor een 

mogelijke tendentie door de stichting. Bij identificatie van onverwachte journaalposten hebben wij 

aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten ook het testen van 

transacties op basis van brondocumenten. 

• Het zorgen voor een professioneel kritische instelling van ons team. 

 

C. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• De inhoudsopgave 

• Het bestuurs- en activiteitenverslag 

 

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 controle 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, in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven. 

 

D. 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 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 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 stichting 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 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 stichting 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 entiteit; 

• 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 stichting 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 stichting 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 de raad van toezicht 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. 

 

 

Rijswijk, 27 september 2021    

Publiek Belang Accountants B.V. 

 

 

Was getekend: drs. M.E. Dubbelman RA 

 


