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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Critical Mass
Grebbeberglaan 15
3527VX  Utrecht

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Critical Mass, waarin begrepen 
de balans met tellingen van € 188.539 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na
belastingen van € 19.210 negatief gecontroleerd.

Amsterdam, 20 juni 2017

Londen & Van Holland
Registeraccountants en Belastingadviseurs

Was getekend

C.J.H. Bijvoet RA
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Doelstelling	  
Stichting	  Critical	  Mass	  is	  opgericht	  in	  2005	  en	  heeft	  statutair	  tot	  doel:	  
‘De	  nieuwsgierigheid	  van	  mensen	  naar	  zichzelf	  en	  naar	  anderen	  te	  stimuleren.’	  
	  
Nieuwsgierigheid	  betekent	  voor	  ons	  een	  open	  blik	  naar	  onszelf	  en	  anderen,	  proberen	   te	  begrijpen	  
hoe	  sociale	  processen	  werken	  en	  welke	  rol	  we	  daar	  zelf	  in	  spelen.	  
De	  stichting	  beoogt	  dat	  doel	  te	  verwezenlijken	  door:	  

- Het	   vergroten	   van	   het	   inzicht	   in	   de	   sociale	   processen	   die	   leiden	   tot	   samenhang	   en	  
conflictdynamiek;	  

- Het	   organiseren	   van	   activiteiten,	   met	   name	   maar	   niet	   uitsluitend	   voor	   jongeren	   en	  
professionals	  die	  met	  jongeren	  werken,	  gericht	  op	  bewustwording,	  kennisoverdracht	  en	  het	  
aanleren	  van	  vaardigheden	  voor	  conflicthantering;	  

- Het	  gebruiken	  van	  innovatieve	  werkvormen	  en	  methodieken;	  
- Het	  versterken	  van	  verbindingen	  tussen	  en	  binnen	  groepen	  mensen.	  

	  
Kortgezegd	   laat	   Critical	   Mass	   door	   middel	   van	   interactieve	   tentoonstellingen,	   films	   en	   games,	  
mensen	   nadenken	   over	   hoe	   we	   met	   elkaar	   samenleven	   en	   omgaan	   met	   conflicten.	   Critical	   Mass	  
speelt	  met	  moeilijke	  thema’s	  die	  iedereen	  in	  de	  samenleving	  raken.	  
	  
Organisatie	  
Het	  team	  van	  Critical	  Mass	  bestond	  in	  2016	  uit:	  
Creatief	  directeur	   	   	   Hiske	  Arts	  
Zakelijk	  directeur	   	   	   Karen	  Retera	  
Projectleider	  V&V	  	   Anouck	  Wolf	  en	  Merel	  Tieland	  (per	  01-‐12-‐2016)	  
Trainer/adviseur	  V&V	   Mariam	  el	  Maslouhi	  (per	  18-‐10-‐2016)	  
Projectleider	  WIO	   	   	   Luc	  Lauwers	  
Projectmedewerker	   	   	   Beylula	  Yosef	  
Planner/Office	  Manager	   	   Nina	  Schreefel	  (per	  01-‐11-‐2016)	  
	  
In	  2016	  is	  een	  traject	  ingezet	  naar	  een	  eenkoppige	  directie.	  Creatief	  directeur	  en	  mede-‐oprichter	  van	  
Critical	   Mass,	   Hiske	   Arts	   heeft	   aangegeven	   dat	   haar	   ambitie	   niet	   langer	   ligt	   bij	   de	   functie	   van	  
directeur.	  Zij	  zal	  zich	  vanaf	  1	  maart	  2017	  gaan	  richten	  op	  de	   innovatie	  en	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  
projecten	  in	  de	  functie	  van	  senior	  projectleider.	  In	  overleg	  met	  het	  bestuur	  is	  besloten	  de	  functie	  van	  
Creatief	   directeur	   niet	   opnieuw	   in	   te	   vullen.	   Karen	   Retera	   zal	   per	   1	   maart	   2017	   de	   functie	   van	  
Algemeen	  directeur	  op	  zich	  nemen.	  	  	  
	  
In	   2016	   boden	   we	   binnen	   onze	   stichting	   plek	   aan	   vier	   stagiaires	   van	   relevante	   opleidingen	   zoals	  
Toegepaste	  psychologie,	  Pedagogiek	  en	  Culturele	  Antropologie.	  Alle	  vier	  waren	  volledig	  geplaatst	  op	  
het	  project	  Expeditie	  VRIEND&VIJAND.	  	  
	  
Daarnaast	   was	   er	   een	   groep	   van	   ongeveer	   vijftig	   studenten	   en	   young	   professionals	   vanuit	  
verschillende	  relevante	  vakgebieden	  (bijvoorbeeld	  Culturele	  antropologie,	  Onderwijskunde,	  Culturele	  
en	   Maatschappelijke	   Vorming,	   Sociaal	   Pedagogische	   hulpverlening,	   Sociale	   psychologie	   en	  
lerarenopleidingen)	   voor	   ons	   werkzaam	   als	   trainers	   op	   het	   project	   Vriend&Vijand.	  
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Critical	  Mass	  heeft	  als	  stichting	  een	  bestuur	  dat	  eindverantwoordelijk	  is	  voor	  alle	  activiteiten	  van	  de	  
stichting.	  Het	  bestuur	  van	  Critical	  Mass	  bestond	  in	  2016	  uit:	  
Voorzitter	  Rianne	  Brouwers	  (Directeur	  Filmtheater	  ’t	  Hoogt)	  	  
Penningmeester	  Arjen	  Pais	  (Financieel	  manager	  Stadsschouwburg	  Amsterdam)	  
Secretaris	  Jelle	  Schuilenburg	  (docent	  Hogeschool	  Amsterdam)	  
	  
De	   bestuursleden	   werken	   op	   vrijwillige	   basis	   en	   ontvangen	   uitsluitend	   een	   vergoeding	   voor	  
gemaakte	  onkosten.	  
	  
Overzicht	  activiteiten	  2016	  
VRIEND&VIJAND	  
VRIEND&VIJAND	   vergroot	   de	   sociale	   veiligheid	   op	   scholen	   door	   de	   actiebereidheid	   van	   leerlingen,	  
docenten	   en	   schoolleiding	   te	   stimuleren.	   Vijf	   zeecontainers	   zijn	   omgebouwd	   tot	  
‘confrontatiecontainers’,	   waarin	   op	   speelse	   wijze	   moeilijke	   onderwerpen	   als	   vooroordelen,	  
discriminatie,	   pesten,	   buitensluiting,	   sociale	   invloed	   en	   conflictescalatie	   bespreekbaar	   worden	  
gemaakt.	   Door	   games,	   confrontaties	   en	   gesprekken	   met	   onze	   trainers,	   worden	   scholieren	   en	  
docenten	  zich	  bewust	  van	  hun	  denkbeelden,	  houding	  en	  gedrag,	  en	  de	  consequenties	  hiervan.	  
	  
Voorafgaand	   en	   tijdens	   het	   bezoek	   aan	   de	   confrontatiecontainers	   voeren	   we	   op	   school	   een	  
onderzoek	   uit	   naar	   de	   sociale	   veiligheid.	   Deze	   ‘schoolscan’	   is	   gebaseerd	   op	   de	   vooraf	   ingevulde	  
vragenlijsten	   door	   leerlingen	   en	   docenten	   (kwantitatieve	   gegevens)	   en	   de	   terugkoppeling	   van	   de	  
trainers	  die	  zij	  per	  rondleiding	  doorgeven	  (kwalitatieve	  gegevens).	  Onze	  bevindingen	  presenteren	  we	  
aan	  de	  schoolleiding	  en	  docenten	  tijdens	  een	  studiemiddag.	  Directies,	  teams	  en	  individuele	  docenten	  
krijgen	   op	   deze	   manier	   handvatten	   om	   zelf	   actie	   te	   ondernemen	   om	   de	   sociale	   veiligheid	   te	  
vergroten	   en	   te	   zorgen	   voor	   een	   goede	   borging	   binnen	   bestaande	   onderwijsprogramma’s	   en	   het	  
schoolbeleid.	  	  
	  
In	  2016	  heeft	  VRIEND&VIJAND	  met	  veel	  succes	  door	  het	  land	  gereisd,	  op	  ongeveer	  11	  schoolpleinen	  
gestaan	   en	   rond	   de	   6.800	   leerlingen	   bereikt.	   VRIEND&VIJAND	   opent	   ogen	   en	   enthousiasmeert	  
leerlingen,	   docenten	   en	   schoolleiders	   om	  werk	   te	  maken	   van	   sociale	   veiligheid.	  Door	   ons	  werk	  op	  
Nederlandse	   scholen	   zien	  wij	  hoe	  belangrijk	  het	   is	  dat	   leerlingen,	  docenten	  en	   schoolmanagement	  
gezamenlijk	  optrekken	  om	  de	  sociale	  veiligheid	  te	  verbeteren.	  Dit	   is	  niet	  een	  verandering	  die	   in	  de	  
week	   dat	   wij	   op	   een	   school	   zijn	   bewerkstelligd	   kan	   worden,	  maar	   vereist	   een	   langere	   adem.	   Het	  
vereist	  blijvende	  bewustzijn	   van	   scholieren,	   stevige	  vaardigheden	  van	  docenten	  en	  visie	   vanuit	  het	  
management.	   In	  de	  nieuwe	  opzet,	  die	  wij	  vanaf	   januari	  2016	  uitvoeren,	  staat	  daarom	  de	  activering	  
van	  leerlingen,	  docenten	  en	  schoolleiding	  meer	  centraal.	  	  
	  
In	  2016	   zijn	   tevens	  de	   voorbereidingen	  begonnen	  voor	  de	  ontwikkeling	   van	  VRIEND&VIJAND	   in	  de	  
klas.	  In	  deze	  variant	  worden	  de	  confrontatie-‐containers	  vervangen	  door	  een	  Serious	  Game	  die	  in	  de	  
klas	   gespeeld	   wordt,	   onder	   begeleiding	   van	   de	   eigen	   mentor.	   Dit	   vormt	   een	   volwaardig	   maar	  
goedkoper	   alternatief	   voor	   de	   confrontatie-‐containers,	   waarmee	   we	   ons	   bereik	   van	   scholen	  
vergroten	  en	  in	  staat	  zijn	  om	  scholen	  een	  paralleltraject	  aan	  te	  bieden.	   

VRIEND&VIJAND	  in	  de	  klas	  is	  net	  als	  Expeditie	  VRIEND&VIJAND	  een	  schoolbreed	  project.	  Ook	  hierbij	  
vormen	  we	   een	   kernteam,	   presenteren	  we	   een	   schoolscan	   en	   faciliteren	  we	   een	   studiemiddag	   en	  
een	  terugkombijeenkomst	  voor	  docenten	  en	  schoolleiding.	   
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In	  de	  eerste	  helft	  van	  2017	  ontwikkelen	  we	  de	  Serious	  Game	  in	  samenwerking	  met	  het	  ontwerp-‐	  en	  
webbureau	   Studio	   Parkers.	   In	   juni	   testen	   we	   de	   video’s	   en	   werkvormen	   met	   jongeren.	   In	   juni	  
doorloopt	  ook	  een	  testschool	  met	  verschillende	  niveaus	  de	  hele	  Serious	  Game,	  zodat	  wij	  op	  basis	  van	  
hun	  feedback	  aanpassingen	  kunnen	  doen.	   

Daarnaast	  gebruiken	  we	  de	  eerste	  periode	  van	  2017	  om	  het	  trainingsmateriaal	  voor	  docenten	  en	  het	  
lesmateriaal	   voor	   de	   nabespreking	   door	   mentoren	   te	   ontwikkelen.	   Vanaf	   september	   2017	   zal	  
VRIEND&VIJAND	  In	  de	  klas,	  naast	  de	  containers	  van	  Expeditie	  VRIEND&VIJAND,	  aangeboden	  worden	  
aan	  scholen. 

Uit	  de	  klas	  (www.uitdeklas.nl)	  

Moeilijke	  thema’s	  als	  vooroordelen,	  racisme	  en	  discriminatie	  spelen	  een	  rol	  in	  onze	  samenleving,	  en	  
dus	  ook	  in	  de	  klas.	  Gesprekken	  over	  deze	  thema’s	  zijn	  voor	  iedere	  leerling,	  klas,	  docent	  én	  school	  van	  
belang.	   Tegelijkertijd	   is	   het	   bespreekbaar	   maken	   van	   thema’s	   als	   vooroordelen,	   racisme	   of	  
discriminatie	  vaak	   lastig.	   Het	   raakt	   aan	   de	   identiteit	   van	   mensen	   en	   is	   daarmee	   kwetsbaar.	   Voor	  
leerlingen,	  maar	  ook	  voor	  docenten.	  Veel	  docenten	  geven	  aan	  handelingsverlegen	  te	  zijn	  over	  hoe	  ze	  
deze	  onderwerpen	  goed	  moeten	  bespreken.	  Twee	  op	  de	  vijf	  docenten	  geeft	  aan	  behoefte	  te	  hebben	  
aan	  extra	  scholing	  om	  discriminerende	  uitingen	  van	  leerlingen	  bespreekbaar	  te	  maken.	  
	  
Eind	   2015	   heeft	   Critical	   Mass	   daarom	   met	   steun	   van	   de	   Gemeente	   Amsterdam	   en	   VSB-‐fonds,	  
Uitdeklas.nl	   ontwikkeld.	   Uitdeklas.nl	   is	   een	   webportal	   voor	   docenten	   met	   games,	   films	   en	  
interactieve	  werkvormen	  over	  vooroordelen,	  discriminatie	  en	   racisme.	  Het	  gratis	  materiaal	   is	  deels	  
door	   Critical	   Mass	   ontwikkeld,	   maar	   we	   bieden	   ook	   materiaal	   van	   andere	   maatschappelijke	  
organisaties	   aan.	   Hiermee	   ondersteunen	   we	   docenten	   om	   deze	   soms	   moeilijke	   gesprekken	   met	  
leerlingen	  aan	  te	  gaan.	  	  
	  
In	   2016	   hebben	   we	   de	   webportal	   verder	   uitgebreid	   met	   nieuwe	   werkvormen,	   alsmede	   op	  
verschillende	   manieren	   promotie	   gemaakt.	   Zo	   is	   er	   meerdere	   keren	   een	   nieuwsbrief	   de	   deur	  
uitgegaan	   naar	   alle	   gebruikers	   en	  wordt	   Uitdeklas.nl	   in	   2017	   onderdeel	   van	   onze	   promotie	   op	   de	  
Nationale	  Onderwijs	  Tentoonstellingen	  (NOT),	  waarbij	  we	  in	  al	  onze	  communicatie	  gaan	  focussen	  op	  
werken	  aan	  sociale	  veiligheid.	  Uitdeklas.nl	  heeft	  op	  dit	  moment	  570	  actieve	  gebruikers.	  Zij	  hebben	  
opgeteld	  2.170	  keer	  een	  werkvorm	  gedownload.	  	  
	  
Onder	  Spanning	  

Critical	   Mass	   ontwikkelde	   in	   opdracht	   van	   Museum	   Rotterdam	   de	   interactieve	   installatie	   Onder	  
Spanning.	  Deze	  installatie	  maakte	  onderdeel	  uit	  van	  de	  tentoonstelling	  De	  Aanval	  over	  de	  strijd	  om	  
Rotterdam	  in	  1940.	  Onder	  Spanning	  zet	  jongeren	  aan	  het	  denken	  over	  het	  maken	  van	  keuzes.	  Zijn	  de	  
keuzes	   die	   toen	   onder	   grote	   druk	   gemaakt	   moesten	   worden,	   wezenlijk	   anders	   dan	   de	   dilemma's	  
waar	  wij	  vandaag	  de	  dag	  in	  onze	  samenleving	  voor	  staan?	  De	  installatie	  daagt	  bezoekers	  uit	  om	  een	  
keuze	   te	  maken	   door	   een	   positie	   in	   de	   ruimte	   in	   te	   nemen,	   te	   scannen	  waar	   ze	   staan	   en	   zo	   hun	  
keuzes	  te	  vergelijken	  met	  andere	  bezoekers.	  	  

In	   2016	   ontwikkelden	   we	   een	   tweede	   versie	   van	   Onder	   Spanning,	   ditmaal	   voor	   een	   permanente	  
plaatsing	   binnen	   het	   educatieve	  museum	   ’40’-‐’45	  NU,	  waar	   jongeren	  meer	   geleerd	  wordt	   over	   de	  
impact	  van	  de	  gehele	  Tweede	  Wereldoorlog	  op	  de	  stad	  Rotterdam.	  Hier	  hebben	  we	  een	  eigen	  ruimte	  
ingericht	  met	  sferische	  foto’s,	  een	  stadsplattegrond,	  geprojecteerde	  animaties	  en	  video	  mapping.	  In	  
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deze	  ruimte	  vormen	  leerlingen	  aan	  de	  hand	  van	  prikkelende	  stellingen	  hun	  mening	  en	  verdedigen	  ze	  
hun	  standpunt	  over	  belangrijke	  maatschappelijke	  thema’s	  die	  momenteel	  gevoelig	  liggen	  binnen	  de	  
Nederlandse	  samenleving.	  Die	  koppelen	  we	  aan	  vraagstukken	  die	  tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  in	  
Rotterdam	   speelden.	   Samen	   met	   medewerkers	   van	   het	   museum	   zijn	   we	   op	   zoek	   gegaan	   naar	  
interessante	  geschiedkundige	  verhalen	  die	   leerlingen	  na	  het	   spelen	  van	  Onder	   Spanning	  ook	   terug	  
kunnen	  vinden	  in	  het	  museum,	  om	  zo	  meer	  impact	  alsmede	  meer	  lessen	  voor	  het	  heden	  te	  creëren.	  

Gemeente	  Amsterdam	  

Ook	  in	  2016	  is	  Critical	  Mass	  weer	  gevraagd	  door	  de	  Gemeente	  Amsterdam	  om	  iets	  te	  ontwikkelen	  in	  
het	  teken	  van	  de	  Dag	  tegen	  Racisme	  en	  Discriminatie.	  Op	  21	  maart	  kwam	  in	  het	  Vossius	  College	  te	  
Amsterdam	  een	  groep	  van	  circa	  80	  docenten	  uit	  PO,	  VO,	  mbo,	  hbo	  en	  WO	  bij	  elkaar.	  Zij	  deden	  als	  
eerste	  de	  door	  ons	  ontwikkelde	  Implicit	  Association	  Test,	  waarna	  zij	  concludeerde	  dat	  een	  voorkeur	  
voor	  een	  lichte	  huidskleur	  binnen	  het	  onderwijs	  nog	  steeds	  een	  grote	  rol	  speelt.	  Vervolgens	  brachten	  
zij	   middels	   een	   rechtbanksimulatie	   inclusief	   raadsman,	   officier	   van	   justitie,	   jury	   en	   getuigen	   de	  
situatie	   rond	   racisme,	   discriminatie	   en	   segregatie	   in	   het	   Amsterdamse	   onderwijs	   in	   kaart.	   Critical	  
Mass	  organiseerde	  deze	  avond	  samen	  met	  Amsterdamse	  partners	  IZI	  Solutions	  en	  Blikopeners.	  

September	   2016	   is	   Critical	   Mass	   tevens	   begonnen	   met	   de	   voorbereidingen	   voor	   21	   maart	   2017,	  
wederom	   in	  opdracht	  van	  de	  Gemeente	  Amsterdam.	  Dit	  keer	   laten	  we	  Amsterdamse	   jongeren	  zélf	  
aan	  het	  woord.	  Wat	  speelt	  er	  volgens	  hen,	  en	  welke	  belangrijke	  zaken	  moeten	  aangepakt	  worden?	  
We	  hebben	  een	  samenwerking	  met	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam	  op	  poten	  gezet,	  om	  studenten	  
van	  diverse	  achtergronden	  en	  studierichtingen	  hun	  eigen	  projecten	  te	   laten	  opzetten	  en	  uitvoeren.	  
Om	  de	   studenten	   voor	   aanvang	   nog	   even	   inhoudelijk	   bij	   te	   spijkeren,	   heeft	   Critical	  Mass	   een	   kort	  
‘opleidingstraject’	   vormgegeven.	   Na	   inspiratie	   en	   advies	   van	   organisaties	   als	   IZI	   Solutions,	  
Mindshakes,	   New	   Urban	   Collective,	   Zouka	   Media	   en	   Bureau	   Bolster	   zijn	   de	   studenten	   onder	  
begeleiding	  van	  Critical	  Mass	   inmiddels	  begonnen	  met	  het	  bedenken	  en	  uitvoeren	  van	  eigen	  acties	  
en	  projecten,	  die	  rond	  21	  maart	  2017	  zullen	  worden	  uitgevoerd.	  

Identity	  Match	  

De	   door	   Critical	   Mass	   ontwikkelde	   installatie	   ‘Identity	   Match’	   confronteert	   deelnemers	   met	   hun	  
eigen	  vooroordelen,	  stereotyperingen	  en	  de	  behoefte	  om	  mensen	  in	  ‘hokjes’	  te	  stoppen	  op	  basis	  van	  
uiterlijk.	  Deelnemers	  worden	  voor	  een	  fotowand	  met	  portretten	  geplaatst.	  Zij	  krijgen	  vragen	  als	  ‘Wie	  
gelooft	  in	  God?’,	  ‘Wie	  valt	  op	  mannen?’	  etc.	  en	  zoeken	  de	  juiste	  personen	  bij	  de	  vragen.	  Vervolgens	  
zien	  ze	  door	  een	  druk	  op	  de	  knop	  wie	  ‘ja’	  hebben	  geantwoord	  op	  deze	  vraag.	  Bij	  hen	  gaat	  een	  licht	  
branden.	   Op	   deze	   manier	   worden	   vooroordelen	   en	   stereotyperingen	   op	   een	   speelse	   manier	  
inzichtelijk	  gemaakt.	  

In	  2016	   is	   Identity	  Match	  meerdere	  keren	   ingezet	  en	  verhuurd	  aan	  andere	  organisaties.	  Het	  spel	   is	  
gebruikt	  in	  uitzendingen	  van	  de	  NTR	  programma’s	  100%Hindoe	  en	  De	  Nieuwe	  Maan.	  Daarnaast	  heeft	  
het	  spel	  bij	  het	  stadskantoor	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  opgesteld	  gestaan,	  om	  daar	  de	  ambtenaren	  
bewust	   te	   maken	   van	   hun	   eigen	   vooroordelen.	   Tevens	   hebben	   wij	   workshops	   bij	   de	   Gemeente	  
Utrecht	  georganiseerd,	  om	  zo	  met	  ambtenaren	  stil	  te	  staan	  bij	  hun	  impliciete	  aannames,	  en	  de	  wijze	  
waarop	  dit	  hun	  werk	  beïnvloedt.	  	  
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Woord	  en	  Daad	  /	  ZOA	  

In	   opdracht	   van	   ontwikkelingsorganisaties	   Woord	   en	   Daad	   &	   ZOA	   heeft	   Critical	   Mass	   drie	  
conceptvoorstellen	   ontwikkeld	   voor	   een	   nieuw	   lesprogramma.	   Dit	   lesprogramma	   gaat	   in	   op	   de	  
relatie	   tussen	   armoede	   en	   migratie	   in	   Ethiopië,	   en	   bestaat	   uit	   originele	   manieren	   om	   dit	   thema	  
bespreekbaar	  te	  maken.	  De	  uitwerking	  van	  deze	  concepten	  is	  vervolgens	  door	  Woord	  en	  Daad	  &	  ZOA	  
zelf	  gedaan.	  	  

	  
Verhaal	  van	  de	  vluchteling	  

In	   samenwerking	   met	   Vredesorganisatie	   Pax	   heeft	   Critical	   Mass	   in	   2016	   gewerkt	   aan	   een	  
subsidieaanvraag	  voor	  een	  bijzonder	  project	  bij	  de	  Postcodeloterij.	   In	  dit	  project	  ondersteunen	  we	  
docenten	  om	  het	  gesprek	  over	  vluchtelingen	  met	  leerlingen	  aan	  te	  gaan.	  De	  komst	  van	  vluchtelingen	  
naar	   Nederland	   maakt	   veel	   los	   in	   de	   samenleving,	   en	   ook	   bij	   jongeren.	   Op	   school	   zien	   docenten	  
discussies	  over	  vluchtelingen	  soms	  uit	  de	  hand	  lopen	  en	  vinden	  docenten	  het	  vaak	  moeilijk	  om	  hier	  
op	  een	  goede	  manier	  mee	  om	  te	  gaan.	  Voor	  dit	  project	  ontwikkelen	  PAX	  en	  Critical	  Mass	  een	  serious	  
game	   waarin	   leerlingen	   de	   dilemma’s	   voorgeschoteld	   krijgen	   waarmee	   mensen	   uit	   Syrië	  	  
geconfronteerd	  worden.	  Daarnaast	  komen	  vluchtelingen	  naar	  de	  klas	  om	  hun	  eigen	  vluchtverhaal	  te	  
vertellen,	   en	   trainen	   we	   docenten	   en	   schoolleiding	   in	   het	   bespreekbaar	   maken	   van	   lastige	  
maatschappelijke	   thema’s.	   In	   februari	  2017	  hoorden	  we	  dat	  de	   subsidie	  wordt	  gehonoreerd	  en	  dit	  
project	  uitgevoerd	  kan	  worden.	  	  

Financiën.	  	  
Het	   jaar	  2016	  heeft	  voor	  Critical	  Mass	  vooral	   in	  het	   teken	  gestaan	  van	  acquisitie	  voor	  nieuwe	  WIO	  
opdrachten	  en	  fondsenwerving	  voor	  VRIEND&VIJAND.	  Het	  is	  helaas	  maar	  gedeeltelijk	  gelukt	  om	  deze	  
financiering	  rond	  te	  krijgen.	  Het	   feit	  dat	  VRIEND&VIJAND	  een	  al	  bestaand	  project	   is,	  heeft	  het	  heel	  
moeilijk	   gemaakt	   om	   nieuwe	   fondsen	   te	   enthousiasmeren	   voor	   een	   meerjarige	   bijdrage	   aan	   het	  
project.	  Hierdoor	   zijn	  we	  genoodzaakt	  geweest	  om	  de	   tarieven	  voor	  VRIEND&VIJAND	  te	  verhogen,	  
met	  als	  gevolg	  dat	  het	  project	  op	  korte	  termijn	  moeilijker	  te	  plaatsen	  is	  op	  scholen.	  
	  
We	   sluiten	   daarom	   2016	   af	   met	   een	   tekort.	   Hier	   werd	   in	   het	   begin	   van	   het	   jaar	   rekening	   mee	  
gehouden	   en	   is	   door	   strenge	   bezuinigingen,	   beperkt	   gebleven	   tot	   een	   tekort	   van	   €	   19.210,-‐.	   Dit	  
tekort	  wordt	  in	  mindering	  gebracht	  op	  het	  eigen	  vermogen	  van	  Critical	  Mass,	  dat	  bedraagt	  daarmee	  
eind	  2016	  €	  51.299,-‐.	  
	  
Aangezien	  wij	  het	  belangrijk	  vinden	  een	  (bescheiden)	  eigen	  vermogen	  te	  hebben	  om	  de	  continuïteit	  
van	   de	   werkzaamheden	   van	   de	   stichting	   te	   garanderen	   streven	   we	   naar	   een	   vermogen	   van	   tien	  
procent	  van	  onze	  totale	  omzet.	  Dat	  is	  op	  basis	  van	  de	  omzet	  van	  dit	  jaar	  nog	  steeds	  aanwezig.	  	  
	  
De	  stichting	  blijft	  ook	  de	  komende	  periode	  	  afhankelijk	  van	  projectsubsidies	  en	  werk	  in	  opdracht.	  	  Dit	  
zorgt	   voor	   een	   voortdurende	   druk	   op	   de	   organisatie	   en	   een	   noodzaak	   om	   te	   blijven	   zoeken	   naar	  
alternatieve	  financiering.	  Voor	  VRIEND&VIJAND	  zal	  het	  zoeken	  blijven	  naar	  voldoende	  deelnemende	  
scholen.	  De	   inzet	  van	  het	  product	  VRIEND&VIJAND	  in	  de	  klas	  zal	  onze	  afzetmarkt	  naar	  verwachting	  
vergroten.	   Vooruitkijkend	   naar	   2017,	   geeft	   een	   groot	   nieuw	   project	   in	   samenwerking	   met	   PAX,	  	  
vertrouwen	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  Critical	  Mass	  voor	  de	  komende	  jaren.	  	  
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Jaarrekening 2016
bij het accountantsrapport d.d. 20 juni 2017

Stichting Critical Mass

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €
Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Containers - 10.831
Meubilair en inrichting 1.298 14.781
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.072 10.684

5.370 36.296

Vlottende activa

Vorderingen 2 54.458 29.194

Liquide middelen 3 128.711 107.065

188.539 172.555
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PASSIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €
Stichtingskapitaal 4 51.299 70.509

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

5 

7.305 11.073
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

6 

6.936 14.930
Overige schulden en overlopende
passiva

7 

122.999 76.043

137.240 102.046

188.539 172.555
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Stichting Critical Mass

3.2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016 

2016 2015

€ € € €

Baten 8 365.099 568.579

Personeelskosten 9 234.270 224.250
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

10 
31.782 38.843

Overige stichtingslasten 11 118.332 303.577

Som der lasten 384.384 566.670

Resultaat uit activiteiten (19.285) 1.909

Financiële baten en lasten 12 75 20.028

Exploitatiesaldo (19.210) 21.937

WIT
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Jaarrekening 2016
bij het accountantsrapport d.d. 20 juni 2017

Stichting Critical Mass

3.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Critical Mass is feitelijk en statutair gevestigd op Grebbeberglaan 15, 3527VX te Utrecht, en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30204713.

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting stelt zich ten doel de nieuwsgierigheid van mensen naar zichzelf en anderen te
stimuleren. De stichting beoogt dit doel te verwezenlijken door:
- Het vergroten van het inzicht in de sociale processen die leiden tot samenhang en
conflictdynamiek.
- Het organiseren van activiteiten, met name maar niet uitsluitend voor jongeren en professionals die
met jongeren werken, gericht op bewustwording, kennisoverdracht en het aanleren van
vaardigheden van conflicthantering.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Critical Mass zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1,
Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in Euro's. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en
lasten zijn in de jaarrekening genummerd. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
Richtlijn C1 (Kleine Organisaties Zonder Winststreven) van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva geschiedt, zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

WIT
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Stichting Critical Mass

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de
beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere
materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen
opgenomen.

Overige bedrijfskosten

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

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens
wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

WIT
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Stichting Critical Mass

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

1  Materiële vaste activa

Containers Meubilair en
inrichting

Andere vaste
bedrijfs-

middelen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2016

Aanschaffingswaarde 46.895 44.040 29.216 120.151
Cumulatieve afschrijvingen (36.064) (29.259) (18.532) (83.855)

Boekwaarde per 1 januari 2016 10.831 14.781 10.684 36.296

Mutaties 

Investeringen - - 1.458 1.458
Afschrijvingen (10.831) (13.483) (8.070) (32.384)
Desinvesteringen aanschaffings-
waarde - - (1.033) (1.033)
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen - - 1.033 1.033

Saldo mutaties (10.831) (13.483) (6.612) (30.926)

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde 46.895 44.040 29.641 120.576
Cumulatieve afschrijvingen (46.895) (42.742) (25.569) (115.206)

Boekwaarde per
31 december 2016 - 1.298 4.072 5.370

Afschrijvingspercentages 33,3% 33,3% 33,3%

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €
2  Vorderingen

Handelsdebiteuren 28.982 8.944
Omzetbelasting 1.402 -
Overige vorderingen 24.074 20.250

54.458 29.194
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31-12-2016 31-12-2015

€ €
Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 16.724 14.436
Vooruit betaalde huur 2.994 1.458
Borg 4.356 4.356

24.074 20.250

31-12-2016 31-12-2015

€ €
3  Liquide middelen

ASN Bank 4.621 4.570
ING Bank N.V. - 782
Triodos bank 124.090 101.713

128.711 107.065

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

31-12-2016 31-12-2015

€ €
4  Stichtingskapitaal

Vrij besteedbare reserves 70.509 48.572
Resultaat boekjaar (19.210) 21.937

51.299 70.509

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €
5  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 7.305 11.073

31-12-2016 31-12-2015

€ €
6  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 4.024
Loonheffing 6.936 10.906

6.936 14.930
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31-12-2016 31-12-2015

€ €
7  Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 8.117 8.130
Vooruitontvangen subsidie 76.140 37.193
Nog te betalen bedragen 35.842 27.820
Ontvangen waarborgsommen 2.900 2.900

122.999 76.043

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Huurverplichtingen
De stichting is een huurverplichting aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte. De jaarlijkse last
bedraagt circa € 17.000. De huurperiode loopt tot en met 30 juni 2016, waarna de
huurovereenkomst telkens met een periode van 1 jaar kan worden verlengd. De opzegtermijn
bedraagt drie maanden voor einde van de huurperiode.

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het batig saldo over 2016 ad € 19.210 toe te voegen aan
de vrij besteedbare reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds
in de jaarrekening verwerkt.
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3.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

2016 2015

€ €

8  BATEN

Giften en donaties 3.060 158
Werk in opdracht 196.736 242.954
Subsidie baten 165.303 260.994
Overige baten - 64.473

365.099 568.579

2016 2015

€ €

9  PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen 168.669 172.608
Sociale lasten en pensioenlasten 29.548 29.367
Overige personeelskosten 36.053 22.275

234.270 224.250

2016 2015

€ €

10  AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Afschrijvingen materiële vaste activa 31.782 38.843

2016 2015

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijving containers 10.831 15.632
Afschrijving meubilair en inrichting 13.483 14.247
Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.070 8.964

32.384 38.843
Boekwinst inventaris (602) -

31.782 38.843
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2016 2015

€ €

11  OVERIGE STICHTINGSLASTEN

Huisvestingskosten 13.882 23.720
Exploitatiekosten 121.203 204.921
Kantoorkosten 5.118 42.314
Algemene kosten 20.245 32.622
Diverse baten en lasten (42.116) -

118.332 303.577

2016 2015

€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 13.829 14.164
Onderhoud gebouwen 695 9.556
Schoonmaakkosten (736) -
Overige huisvestingskosten 94 -

13.882 23.720

2016 2015

€ €

Exploitatiekosten

Honorarium projecten 49.889 85.573
Huur containers en vervoer 21.758 28.562
Transportkosten containers 21.495 34.444
Promotie en vormgeving 16.008 14.413
Fondsenwerving 9.230 -
Huur externe locaties 1.479 7.216
Ontwikkeling website 1.344 6.929
Reiskosten containers - 16.897
Reparatie en onderhoud inventaris - 8.342
Brandstof generator contrainers - 2.545

121.203 204.921
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2016 2015

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.323 25.935
Porti 795 212
Telefoon- en faxkosten 558 1.003
Kosten automatisering 2.442 13.409
Overige kantoorkosten - 899
Kopieerkosten - 856

5.118 42.314

2016 2015

€ €

6.933 7.285
6.706 8.506
4.000 4.232
2.951 -
1.719 -

828 -
599 543
474 1.069
298 -

(138) -
(4.125) 10.987

20.245 32.622

2016 2015

€ €

(42.116) -

2016 2015

€ €

75 20.416

Algemene kosten

Assurantiepremie
Administratiekosten
Accountantskosten
Bankkosten
Representatiekosten
Vrijval BTW voorgaande jaren
Bestuurskosten (vergaderingen enz)
Abonnementen en contributies
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 
Betalingsverschillen
Advieskosten

Diverse baten en lasten

Diverse baten en lasten

12 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten - (388)

75 20.028

WIT
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2016 2015

€ €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten 75 1.321
Koersresultaten - 19.095

75 20.416

2016 2015

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente overige schulden - 388

Utrecht, 20 juni 2017

R.J. Brouwers A. Pais J. Schuilenberg
Voorzitter Penningmeester Bestuurder
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4. OVERIGE GEGEVENS
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Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs is een maatschap van besloten vennootschappen. Op al haar verrichtingen 
en de rechtsverhoudingen met haar zijn de door haar gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden is 

onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website. 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de aandeelhouders van Stichting Critical Mass 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Critical Mass te Utrecht 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 Critical Mass per 
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit: 

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

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Critical Mass zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

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

• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is. 

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 
Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
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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 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; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 

Amsterdam, 20 juni 2017 
 
 
Hoogachtend, 

Londen & Van Holland 
Registeraccountants en Belastingadviseurs 
 
Was getekend 
 
C.J.H. Bijvoet RA 
 




