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Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg
Ter attentie van het bestuur
Boschstraat 21 a
6211 AS Maastricht

Landgraaf, 19 mei 2020

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht
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Frans Erenslaan 89
6371 GT Landgraaf

Postbus 31075
6370 AB Landgraaf

telefoon: +31 (0)45 711 23 50
telefax: +31 (0)45 535 28 37
e-mail: info@sijben-hupperetz.nl

KvK-nummer: 14074186
BTW-nummer: NL 8108.29.629.B0
ABN • AMRO Bank 49.79.15.812
Rabobank: 1517.18.466

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Anti Discriminatie
Voorziening Limburg.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg te Maastricht is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Landgraaf, 19 mei 2020

Sijben & Hupperetz
accountants en belastingadviseurs

I
\

I.R.H. Hupperetz AA

Op alle contractuele relaties van Sijben & Hupperez accountants en belastingadviseurs zijn de algemene voorwaarden van Sijben d Hupperetz accountants en belastingadviseurs

welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder aktenummer 33/2006 AL. van toepassing.
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1.3 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 2 juni 2009, verleden voor notaris mr. R.P.E. Wolfs werd de stichting per genoemde
datum opgericht.

De zetel van de stichting is gevestigd in de gemeente Maastricht.

De stichting heeft ten doel:
Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling in breedste
zin van het woord en de daarop betrekking hebbende wetgeving in de provincie Limburg en voorts al
hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van
het woord.

Het bestuur en commissarissen
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer C.H.A.M. Baltussen

De commissarissen van de Stichting zijn:
- de heer L.L.G.H. Scholl
- mevrouw J.S. Lunsingh Tonckens-Holthuis
- mevrouw M.E.P.J. van Heeswijk-Kuster
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1.4 Resultaten

Bespreking van de resultaten
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Baten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Totaal van netto resultaat

Realisatie
2019

€

435.658

-1.020

434.638

247.088
61.170
1.380

118.480

428.118

6.520

10

6.530

Begroting
2019

€

444.260

444.260

240.000
67.000
4.000

132.500

443.500

760

760

Realisatie
2018

€

397.419

397.419

185.406
57.409
3.501

123.288

369.604

27.815

10

27.825
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Resultaatanalyse

2019
€ €

Resultaatverhogend

Hogere baten 38.239
Lagere afschrijvingen materiële vaste activa 2.121
Lagere overige lasten 4.808

45.168

Resultaatverlagend

Lagere brutowinst 1.020
Hogere lonen 61.682
Hogere sociale lasten en pensioenlasten 3.761

66.463

Daling van het saldo van baten en lasten 21.295

Analyse van de personeelskosten

2019
€ €

Hogere lonen 61.682
Hogere sociale lasten en pensioenlasten 3.761

65.443

Analyse van de overige lasten

2019

Lagere overige personeelsbeloningen
Lagere huisvestingskosten
Hogere verkoopkosten
Lagere kantoorkosten
Hogere algemene kosten
Lagere overige lasten

€

-3.904
-6.737
6.226
-2.311
1.918

€

-4.808
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1.5 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2019
€ %

31-12-2018
€ %

Activa

Materiële vaste activa 5.129 2,0 5.378 2,3
Vorderingen 8.442 3,2 7.011 3,0
Liquide middelen 248.149 94,8 221.951 94,7

261.720 100,0 234.340 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 214.991 82,1 208.461 89,0
Kortlopende schulden 46.729 17,9 25.879 11,0

261.720 100,0 234.340 100,0
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Analyse van de financiële positie
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo= werkkapitaal

8.442 7.011
248.149 221.951-----

256.591 228.962

-46.729 -25.879

209.862 203.083

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering

Stichtingsvermogen

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Sijben & Hupperetz
accountants en belastingadviseurs

I.R.H. Hupperetz AA

5.129
214.991

214.991

5.378
208.461

208.461
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2 BESTUURSVERSLAG

2.1 Inleiding

Antidiscriminatievoorziening Limburg is een onafhankelijke stichting die wettelijke taken uitvoert voor
gemeenten in Limburg rondom het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling.
Dit document is bedoeld om inhoudelijk en financieel verantwoording afte leggen. Allereerst wordt
ingegaan op de uitvoering van de taken, te weten: klachtbehandeling en registratie, rapportage en
beleidsadvisering, preventie en voorlichting. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de financiële
positie van de organisatie. Afgesloten wordt met de jaarrekening 2019 inclusief goedkeurende
accountantsverklaring.

2.2 Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg

2.2.1 Bestuur
Dhr. C.H.A.M. Baltussen MSc

2.2.2 Raad van Toezicht
De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:
Dhr. Mr. L.L.G.H. Scholl Voorzitter
Mw. Mr. J.S. Holthuis Lid
Mw. Mr. M.E.P.J. v Heeswijk-Kuster Lid

De Raad kwam in 2019 vijf keer bijeen, waarvan een keer om het functioneren van de directeur
bestuurder te bespreken, en besprak organisatorische, financiële en inhoudelijke ontwikkelingen
binnen de organisatie.

2.3 Doelstelling ADV Limburg
Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg heeft als doel het voorkomen en bestrijden van
discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling in Limburg. Het in behandeling nemen van
meldingen/klachten van discriminatie is daarbij een primaire taak. Evenals het registreren van en
rapporteren over alle meldingen. De verschillende rapportages dienen vervolgens als basis voor
gevraagde en ongevraagde adviezen aan lokale en nationale overheid. Daarnaast wil ADVLimburg
zich door middel van training en voorlichting zich in preventieve zin inzetten om discriminatie en
ongelijke behandeling te verminderen in de provincie.

2.3.1 Kerntaken ADV Limburg

2.3.2 Klachtbehandeling en Registratie - wettelijke taken
In 2019 registreerde en behandelde ADV Limburg 280 reguliere klachten. Ten opzichte van 2018 is er
een sterke stijging (31%) van het totaal aantal reguliere meldingen. Naast deze klachten registreerde
ADV Limburg ook 16 eigen waarnemingen. Eigen waarnemingen zijn voorvallen van discriminatie die
door medewerkers van ADV Limburg zijn waargenomen. Het betreft hier vooral vacatureteksten
waarbij sprake is van discriminerende functie-eisen.

De vraag waarom er meer klachten zijn geregistreerd bij ADV Limburg is moeilijk te beantwoorden.
De kans dat de feitelijke omvang van discriminatie in Limburg is toegenomen, lijkt op basis van de
cijfers in dit rapport waarschijnlijk. Echter, het aantal meldingen is mede afhankelijk van de
meldingsbereidheid van gedupeerden en getuigen. Daarnaast is de mate van waarin ADV Limburg
bekend is bij de burgers in Limburg belangrijk. Het lijkt erop dat inwoners van de provincie het
meldpunt steeds beter weten te vinden. De registraties van de afgelopen jaren tonen in elk geval
aan dat discriminatie-ervaringen een structureel verschijnsel zijn in Limburg.
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Verdeling van de 280 reguliere meldingen bij ADV Limburg naar discriminatiegrond en
maatschappelijk terrein

Discriminatiegronden

0,5%
2%

0,5%_
• Herkomst/huidskleur

s Handicap/chronische ziekte

• Geslacht

Leeftijd

• Niet-wettelijke gronden

Godsdienst

■ Seksuele gerichtheid

■ Nationaliteit

■ Onbekend

Burgerlijke staat

■ Arbeidscontract

• Antisemitisme

De discriminatiegronden herkomst/huidskleur (42%) en handicap (15%) genereerden de meeste
klachten. Maar men voelde zich bijvoorbeeld ook gediscrimineerd op grond van geslacht (10%) en
leeftijd (6%). Daarnaast meldden in (8%) van de gevallen, mensen zich met discriminatie op diverse
'niet-wettelijke gronden'. Dat zijn gronden die in de wet niet als discriminatie beschermd worden,
zoals onderscheid op basis van woonplaats, sociale status, justitieel verleden of regionale identiteit.

Net zoals in de afgelopen jaren neemt het aandeel klachten op de discriminatiegrond
herkomst/huidskleur de eerste plaats in. Wij zien in 2019 dat het aantal meldingen op deze grond is
toegenomen in absolute aantallen, procentueel zijn deze gelijk gebleven. De meldingen met
betrekking tot deze grond gaan voornamelijk over etnische herkomst (70%) en huidskleur (14%)
Meldingen van woonwagenbewoners (7%) vallen ook onder deze grond. Het betreft hier overigens
een juridische term, sociaal-maatschappelijk wordt deze term niet gebruikt.

Ten opzichte van 2018 is het aandeel klachten op de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte
met 1% afgenomen. In algemene zin betreffen het klachten die te maken hebben met fysieke
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers bij winkels, bedrijven en het openbaar vervoer en
bijvoorbeeld het weigeren van assistentiehonden. In 28% van de gemelde voorvallen voelde men zich
gediscrimineerd door gedragingen of beslissingen door (lokale) overheidsinstanties zoals
gemeentelijke instanties en gezondheidszorg. In 26% van de meldingen voelden de melders zich op
grond van een handicap of chronische ziekte ongelijk behandeld op de arbeidsmarkt.

Voor discriminatie van moslims en antisemitisme is in de maatschappij en politiek in toenemende
mate aandacht. Omdat een groot deel van de incidenten met discriminatiegrond godsdienst gaan
over het geloof, is dit deel van de incidenten apart inzichtelijk gemaakt. ADV Limburg heeft in 2019,
13 meldingen geregistreerd die betrekking hebben op discriminatie van moslims.
Het aantal meldingen van antisemitisme is van O in 2018 naar 10 in 2019 gestegen.
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Maatschappelijke terreinen

1% 2% 1%1% 0%

·,

22%

• Arbeidsmarkt

• Collectieve voorzieningen

• Commerciële dienstverlening

Buurt/wijk

• Huisvesting

Onderwijs

• Openbare ruimte

• Publieke en politieke opinie

• Horeca/amusement

Sport en recreatie

• Media en reclame

Politie

Onbekend

• Privésfeer

• Overig

Evenals andere jaren hebben de meeste meldingen van discriminatie betrekking op de arbeidsmarkt.
Het aandeel van deze klachten is ten opzichte van 2018 met 3% afgenomen, maar vormt nog steeds
het grootste deel van de meldingen. In de rapportage over de cijfers van 2018 was er een daling van
3% te zien en deze trend zet zich voort in 2019.

Kijken we naar de discriminatiegronden dan zien we een aantal interessante zaken. Ten opzichte van
2018 is het aandeel klachten van discriminatie op grond van etnische herkomst/huidskleur op de
arbeidsmarkt gelijk gebleven. Het aantal klachten over leeftijdsdiscriminatie en genderdiscriminatie
op de arbeidsmarkt is daarentegen met respectievelijk 2% en 5% afgenomen. Het aantal klachten van
mensen met een beperking die zich ongelijk behandeld voelden op de arbeidsmarkt was in 2017, ten
opzichte van 2016, verviervoudigd. Uit de cijfers van 2019 blijkt dat dit aantal ten opzichte van 2018
met 3% is toegenomen.

Zonder nader onderzoek is het trekken van conclusies lastig, maar de groeiende economie zou een
reden kunnen zijn dat bepaalde groepen, die voorheen eerder te maken kregen met discriminatie op
grond van een persoonlijk kenmerk zoals leeftijd of geslacht, meer toegang tot de arbeidsmarkt
hebben.

2.3.3 Rapportage en beleidsadvisering - wettelijke taak
Medio april 2019 werd voor het vijfde jaar op rij een door ADV Limburg opgestelde regionale
rapportage op het niveau van politie-eenheid gepubliceerd. De rapportage is gemaakt op basis van
meerdere databronnen. Behalve de cijfers van ADV Limburg worden in deze rapportage de cijfers van
discriminatie-incidenten van de politie-eenheid Limburg en de verzoeken tot oordeel bij het College
voor de Rechten van de Mens opgenomen. De rapportage is uniform en transparant, zodat rapporten
uit de verschillende politie-eenheden met elkaar kunnen worden vergeleken en bestuurders zo goed
mogelijk worden geïnformeerd. ADV Limburg, Politie Limburg en het Openbaar Ministerie treden als
netwerkpartners gezamelijk op bij de presentatie van de jaarlijkse monitor discriminatie met een
gezamelijk persmoment, persbericht en naar de bestuurders in de provincie Limburg.

Als laatste verscheen in september de halfjaarrapportage 2019 welke is verstuurd naar de
centrumgemeenten Maastricht en Roermond.

12



Tot slot hebben er in 2019 vier zogenaamde zaaksoverleggen plaatsgevonden. In dit overleg met
politie Limburg, het Openbaar Ministerie en ADV Limburg worden meldingen besproken met een
mogelijk strafbaar feit en discriminatoir aspect. De voortgang wordt gemonitord en bekeken wordt
hoe een en ander effectief op te pakken. In 2019 is het agendatechnisch helaas niet gelukt om een
strategisch Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) te plannen. In dit strategisch overleg wordt op
bestuurlijk niveau afgestemd wat goed loopt in de ketenaanpak en wat voor verbetering vatbaar is.

Daarnaast participeren wij in diverse regionale netwerken zoals de inclusieve arbeidsmarkt samen
met het MKB Limburg en relevante netwerkorganisaties.

2.3.4 Preventie en Voorlichting
Het voorkomen van discriminatie kan niet zonder educatie en creëren van bewustwording. ADV
Limburg biedt workshops, trainingen en voorlichting aan scholen, gemeenten, (maatschappelijke)
organisaties en bedrijven. We hebben een vast aanbod van trainingen en workshops maar verzorgen
ook maatwerk. Op deze wijze kan elk denkbare groep bediend worden met een op maat ontworpen
voorlichting die aansluit bij de wensen en doelen van de aanvragen. Om een nog breder publiek te
bereiken, neemt ADV Limburg ook deel aan zogenaamde publieksactiviteiten zoals het
bevrijdingsfestival, gemeentelijke veiligheidsmarkten en doelgroepgerichte informatiemarkten.

Overzicht type voorlichting en aantallen
Het aantal activiteiten is grotendeels te verdelen over zes categorieën:

Type Organisatie Categorie Aantal Deelnemers

Onderwijs Basisscholen Gastles 5 120
Voortgezet onderwijs Gastles 4 80
ROC Gastles 10 260
Hogeschool Gastles 1 25

Werkgevers Bedrijfsleven/gemeenten Workshop 6 205
Publieksactiviteit Divers Festivals, 5 300

informatiemarkt
75 jaarVrijheid Bevrijdingsproject VR Experience 30 1292°
Overig Maatschappelijke organisaties enzovoort Workshop - lezing 7 515

Totaal 68 2797

De VR-Experience 75 jaar bevrijding is bij alle gastlessen voortgezet onderwijs, ROC en Hogeschool ingezet, dit betreft een dubbelling van 365 leerlingen in de tabel

De activiteiten bij de scholen betroffen veelal voorlichting aan studenten over de thema's
vooroordelen en discriminatie. Op basisscholen worden de gastlessen met behulp van de
Vooroordelenkoffer verzorgd. In het bedrijfsleven en bij enkele gemeenten werd de training
"Selecteren zonder vooroordelen" verzorgd. De workshops voor werkgevers gingen over onbewuste
associaties in relatie tot discriminatie.

In 2019 heeft ADV Limburg een nieuwe film voor de Virtual Reality Experience laten ontwikkelen in
het kader van 75 jaar bevrijding. In de film is een duidelijke link gelegd tussen hedendaagse
discriminatie en uitsluiting en het verleden. Aan de financiering van de ontwikkeling van dit project
heeft de provincie Limburg vijftig procent bijgedragen. Er is gebruik gemaakt van Virtual Reality
omdat deze techniek de mogelijkheid biedt jongeren aan den lijve te laten ervaren hoe het voelt om
gediscrimineerd te worden of hiervan toeschouwer te zijn.

2.4 De toekomst
In april 2019 verscheen de jaarlijkse brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal Actieprogramma
tegen discriminatie. De vier hoofdpunten uit het actieprogramma zijn gericht op preventie en
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bewustwording, versterking van samenwerking en infrastructuur, aandacht voor lokale aanpak van
discriminatie en kennis en onderzoek. In het kader van het Nationaal Actieprogramma tegen
discriminatie wordt komende jaren verder geïnvesteerd in samenwerking tussen alle bij de
bestrijding van discriminatie betrokken partners. Het stimuleren van lokaal antidiscriminatiebeleid is
een van de hoofddoelstellingen van het actieprogramma. Zo wordt er geïnvesteerd in het versterken
van de rol van ADV's.

De afgelopen jaren heeft ADV Limburg veel geïnvesteerd in contacten om op structurele basis
trainingen te kunnen verzorgen. In aansluiting op het Nationaal actieprogramma heeft ADV Limburg
zich daarbij vooral gericht op het onderwijs en de arbeidsmarkt/bedrijfsleven. In 2019 is een start
gemaakt met een samenwerkingsproject met het MKB Limburg om trainingen bij werkgevers te
verzorgen met als doel discriminatie op de werkvloer te voorkomen. Daarnaast zijn verschillende
ROC 'sin Limburg een vaste partner geworden en ook worden diverse basisscholen door de hele
provincie door ons aangedaan. Met de ontwikkelde trainingen, VR-Experience en campagnemateriaal
zullen we ook in 2020 in de gehele provincie actief en zichtbaar zijn.

2.5 Toelichting financiële gegevens 2019
In de begroting 2019 zijn naast de reguliere inkomsten - gemeentesubsidies ter hoogte van € 403.260
- extra inkomsten voor projecten begroot voor een bedrag van € 40.000. De vastgestelde begroting
heeft een exploitatie van € 444.260 en sluit af met een klein positief resultaat van € 760,-.

In april 2019 is er een plan gemaakt om het vrij besteedbaar vermogen in te zetten, gerelateerd aan
de doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht heeft daarover in de vergadering van april
2019 een besluit genomen.

2.5.1 Toelichting realisatie 2019 t.o.v. realisatie 2018
De staat van baten en lasten 2019 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 6.530.

Baten
De baten betreffen de reguliere ontvangsten van de bij ADV Limburg aangesloten gemeenten.
Deze gelden worden via de Centrum Gemeenten Roermond en Maastricht geïnd. Daarnaast zijn wij
in juni 2019 gestart met het project "Beleef de vrijheid" in het kader van 75 jaar bevrijding. Voor
voorlichtingen wordt een kleine bijdrage gevraagd. De projectsubsidie plus de bijdragen aan
voorlichtingen hebben in 2019 voor extra inkomsten gezorgd, waardoor de baten met € 38.239
hoger zijn dan in 2018.

Personeelskosten
De personeelskosten zijn € 66.463 hoger uitgevallen dan de exploitatie in 2018. Dit wordt verklaard
door de extra werving van een projectmedewerker en de salarisverhoging van 3,25% voor de
medewerkers. Tevens zijn de exploitatie personeelskosten in 2018 lager uitgevallen door het
vrijvallen van de begrote transitievergoeding (€ 16.000) en de ziektegelden (€ 17.124) die niet
volledig zijn ingezet in uren.

Overige bedrijfslasten
De huisvestingkosten waren in 2019 €6.737 lager, dit komt voornamelijk door de extra kosten in het
kader van de verhuizing die wij in 2018 hebben gemaakt. De kantoorkosten vallen lager uit doordat
kosten die voorheen voor eigen rekening kwamen, nu inclusief zijn bij de huur van het huidige
kantoorpand.

De verkoopkosten zijn € 6.226 hoger door de ontwikkeling van de nieuwe Virtual Reality Experience
voor het project "Beleef de vrijheid".
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2.5.2 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de gepresenteerde
jaarrekening 2019.

2.6 Vooruitblik 2020
Op 16 maart 2020 is Nederland in de greep van het coronavirus en alle werknemers van niet
essentiële beroepen wordt verzocht om tot 20 mei zo veel mogelijk thuis te werken. Ook ADV
Limburg zal hier gehoor aan geven en de werkzaamheden vanuit de thuissituatie uitvoeren. Dit heeft
direct gevolgen voor al onze externe actieviteiten, want die zijn tot nader bericht geanuleerd en
opgeschort. In mei 2020 zal het project "Beleef de Vrijheid" afgesloten gaan worden, de ontwikkelde
VR-Experience zullen wij verder blijven inzetten bij trainingen en workshops op scholen en bij
manifestaties. Het project "Inclusieve werkvloer" zou volgens planning in 2020 uitgevoerd gaan
worden, echter door de coronamaatregelen is dit project per 16 maart gestopt. Landelijk zullen wij
meer de samenwerking zoeken met ADV-partners om gezamelijk projecten uit te voeren.

Naast de wettelijke taken van het behandelen en registreren van meldingen en klachten, zal ADV
Limburg zich ook richten op de doorontwikkeling van trainings- en voorlichtingsactiviteiten.

De inkomsten voor 2020 zijn in totaal begroot op € 476.000 waarvan € 433.500 reguliere subsidie van
de Limburgse gemeenten en € 42.500 verworven inkomsten voor projecten en het verzorgen van
trainingen en work-shops. Door de coronamaatregelen zal het project "Inclusieve Werkvloer" niet
uitgevoerd gaan worden, ook verwachten wij dat er minder trainingen gegeven gaan worden in 2020
door de coronamaatregelen. Onze inschatting is dat dit een negatieve invloed van +/-€ 24.000 op de
balans van 2020 zal hebben, exclusief de € 6.500 negatief resultaat die reeds begroot was in de
begroting 2020. Het negatief exploitatieresultaat zal volledig ten laste komen van de
bestemmingsreserve projectontwikkeling.

Maastricht, 6 april 2020

Chris Baltussen
Directeur-bestuurder
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3.1 Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
1 nventarissen

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

2
3

4

5

31 december 2019
€ €

5.129

3.233

5.209

8.442

248.149

261.720

31 december 2018
€ €

5.378

40

3.133

3.838

7.011

221.951

234.340
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31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 6

Bestemmingsreserves 7 195.000
Overige reserve 8 19.991 208.461

214.991 208.461

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels- 9
kredieten 1.040 3.209
Schulden ter zake van belastingen en 10
premies sociale verzekeringen 14.246
Overige schulden en overlopende 11
passiva 31.443 22.670

46.729 25.879

Samenstellingsverklaring afgegeven 19 mei 2020
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019
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Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Lasten
Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Totaal van netto resultaat

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

12
433.508 443.260 396.909

2.150 1.000 510

435.658 444.260 397.419

13 -1.020

434.638 444.260 397.419

14 247.088 240.000 185.406
15 61.170 67.000 57.409
16 1.380 4.000 3.501
17 118.480 132.500 123.288

428.118 443.500 369.604

6.520 760 27.815

18 10 10

6.530 760 27.825

Bestemming saldo van baten en lasten

Weerstandsreserve
Projecten reserve
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven 19 mei 2020

100.000
95.000

-188.470

6.530

27.825

27.825
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg is feitelijk en statutair gevestigd op Boschstraat 21 a,
6211 AS te Maastricht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 14117142.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg bestaan voornamelijk uit: het
voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling en de daarop
betrekking hebbende wetgeving in de provincie Limburg.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties
zonder-winststreven (RJk C1 ).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Pensioenregelingen

Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg heeft een pensioenregeling voor werknemers; deze
wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in
de staat van baten en lasten verwerkt.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige 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.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. 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

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.

Pensioenlasten

Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

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

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigings
prijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2019

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Saldo mutaties

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings
prijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
31 december 2019

Afschrijvingspercentages

Vlottende activa

Vorderingen

SIJBEN&
HUPPERETZ

accountants en belastingadviseurs

Inventarissen
€

6.469
-1.091

5.378

1.131
-1.380

-249

7.600
-2.471

5.129

20%

2 Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen

Samenstellingsverklaring afgegeven 19 mei 2020
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€

3.233

31-12-2018
€

40

3.133
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

4 Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 3.869 2.498
Waarborgsom 1.330 1.330
Nog te ontvangen rente 10 10

5.209 3.838

5 Liquide middelen

Rabobank BedrijfsSpaarRekening 242.344 210.334
Rabobank Zakelijke Rekening 5.792 11.596
Kas 13 21

248.149 221.951
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6 Stichtingsvermogen

Bestem Overige Totaal
mingsreser reserve

ves
€ € €

208.461 208.461

195.000 195.000
-188.470 -188.470

195.000 19.991 214.991

31-12-2019 31-12-2018
€ €

100.000
95.000

195.000

2019 2018
€ €

100.000

100.000

Weerstandsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december
De organisatie is in zijn geheel afhankelijk van gemeentelijke-subsidies. De organisatie is hierdoor
kwetsbaar. Als landelijk en of gemeentelijk andere beleidskeuzes gemaakt worden heeft dit direct
gevolgen voor de inkomsten van de organisatie. Vandaar dat een weerstandsvermogen nodig is om bij
fluctuaties in inkomsten voldoende weerstand te hebben om deze op te kunnen vangen,

7 Bestemmingsreserves

Weerstandsreserve
Projecten reserve

Stand per 1 januari 2019
Mutatie uit resultaatverdeling
Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december 2019

Projecten reserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december

95.000

95.000
Vernieuwen is van belang om de kwetsbaarheid te verkleinen en de zichtbaarheid en belang van de
organisatie te vergroten. Opzetten van vernieuwingsprojecten vragen vaak een vorm van cofinanciering
en of voorfinanciering. Deze reserve geeft de ruimte om te investeren binnen de doelstelling van de
stichting.

8 Overige reserve

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december

208.461
-188.470

19.991

180.636
27.825

208.461
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Kortlopende schulden

9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

31-12-2019
€

1.040

31-12-2018
€

3.209

10 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

11 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie
Nog te betalen accountantskosten
Reservering loopbaanbudget
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen kosten

14.246

8.914
12.800 12.800
6.903 5.055
2.536 4.297
290 518

31.443 22.670

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichting:
De stichting is met ingang van 1 oktober 2018 een huurovereenkomst aangegaan voor het gebruik van
een bedrijfsruimte gelegen te Maastricht aan de Boschstraat 21 a.
De huurverplichting bedraagt op jaarbasis€ 10. 733.
De huur verplichting heeft een looptijd van 12 maanden en wordt vervolgens voortgezet voor
aansluitende perioden van 12 maanden.

Onvoorwaardelijke verplichtingen:
De stichting heeft de verplichting om verantwoording af te leggen over de besteding van ontvangen
subsidies aan de subsidieverstrekkers. Tevens heeft de stichting de verplichting om samenwerking te
zoeken met organisaties die door de subsidieverstrekker zijn aangewezen. Aan projectgebonden
subsidies zijn vooraf vastgestelde resultaten opgenomen die behaald dienen te worden.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018
€ € €

12 Baten

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 433.508 443.260 396.909
College-, cursus-, les- en examengelden 2.150 1.000 510

435.658 444.260 397.419

Informatieverschaffing over baten

De producten en/of diensten die ADV-Limburg realiseert alsmede de daarmee te bereiken resultaten,
dienen bij te dragen aan de door de Gemeente Maastricht en Roermond beoogde doelstellingen en
maatschappelijke effecten zoals vastgelegd in het gemeentelijk beleid. ADV-Limburg realiseert in 2019
klachtbehandeling en registratie, rapporteren, monitoren en (beleids)advisering, preventie en
voorlichting, conform de kwaliteitseisen en randvoorwaarden opgenomen in de wet, het beleidsvoorstel,
het onderzoeksverzoek en het jaarplan 2019.
Voor het uitvoeren van het jaarplan 2019 is de subsidie verstrekt. Vaststelling van de voor de producten
en/of diensten verleende subsidie vindt plaats conform de betreffende subsidieverordeningen van de
Gemeente Maastricht en Roermond.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Reguliere subsidie Gemeente Maastricht
Reguliere subsidie Gemeente Roermond
Subsidie Provincie Limburg iz Project 75 jaar Bevrijding

242.086
160.790
30.632

433.508

242.260
161.000
40.000

443.260

238.917
157.992

396.909

De reguliere subsidies "Gemeente Maastricht" en Gemeente Roermond" zijn subsidies van structurele
aard.

College-, cursus-, les- en examengelden

Opbrengsten trainingen

13 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk

Kosten uitbesteed werk

Verzorging training
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

14 Lonen

Brutolonen en -salarissen 234.384 240.000 218.769
Eindejaarsuitkering 13.256 14.623
Mutatie loopbaanbudget 1.848 -2.204
Mutatie vakantiegeld -10.561
Vrijval reservering transitievergoeding -16.000
Ontvangen ziekengeld -17.124
Ontvangen regres -639
Mutatie vakantiedagen -1.761 -2.097

247.088 240.000 185.406

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 4, 17
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 3,90

15 Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 24.633 27.000 21.444
Pensioenlasten 21.979 24.000 21.863
Bijdrage ZVW 14.558 16.000 14.102

61.170 67.000 57.409

16 Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 1.380 4.000 3.496
Boekresultaat verkoop inventaris 5

1.380 4.000 3.501

17 Overige lasten

Overige personeelsbeloningen 35.181 41.500 39.085
Huisvestingskosten 15.960 17.000 22.697
Verkoopkosten 35.638 40.000 29.412
Kantoorkosten 8.183 11.000 10.494
Algemene kosten 23.518 23.000 21.600

118.480 132.500 123.288
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Overige personeelsbeloningen

Ziekengeldverzekering 15.953 24.000 20.024
Reiskostenvergoeding 11.634 11.000 8.236
Bestuursvergoeding 2.018 3.500 3.038
Wervingskosten 1.376 473
Vrijwilligersvergoedingen 1.159
Overige personeelskosten 965 1.629
Deskundigheidsbevordering 889 1.306
Vaste onkostenvergoeding 690 3.000 2.969
Arbodienst 436 1.219
Kantinekosten 61 191

35.181 41.500 39.085

Huisvestingskosten

Betaalde huur 10.733 11.000 13.683
Servicekosten 5.227 6.000 1.307
Verhuiskosten 5.826
Gas, water en elektra 1.131
Schoonmaakkosten 720
Huur vergaderruimte 30

15.960 17.000 22.697

Verkoopkosten

Ontwikkeling VR -Experience 15.639
Reclame- en advertentiekosten 14.446 35.000 12.181
Materiaalkosten voorlichting 5.384
Representatiekosten 143 258
Relatiegeschenken 26
Overige verkoopkosten / onvoorzien 5.000
Website 16.973

35.638 40.000 29.412

Kantoorkosten

Kosten automatisering 4.887 5.500 4.873
Telefoon- en faxkosten 2.394 3.800 2.114
Kantoorbenodigdheden 400 1.200 832
Hosting en domeinkosten 302 500 263
Porti 200 1.102
Internet 1.310

8.183 11.000 10.494
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Algemene kosten

Accountantskosten, andere controleopdrachten 7.865 7.000 6.500
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 6.292 6.000 7.552
Lidmaatschap landelijke vereniging 5.000 5.000 4.000
Assurantiepremie 2.090 4.000 2.476
Abonnementen en contributies 1.239 1.000 394
Kleine aanschaf 823 348
Boetes en kosten belastingdienst 263 191
Bankkosten 196 175
Kas- en betalingsverschillen -250 -36

23.518 23.000 21.600

Financiële baten en lasten

18 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente

Ontvangen bankrente

Ontvangen rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening

10

10

10

10

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers

De staat van de baten en lasten 2019; zijn met een klein positief resultaat afgesloten.

Baten:
De baten betreffen de regulier ontvangsten van de bij ADV Limburg aangesloten gemeenten. Deze
gelden worden door de centrum gemeenten Roermond en Maastricht geïnd. In 2019 hebben wij een
extra subsidie ontvangen van de provincie Limburg in het kader van 75 jaar bevrijding, dit project loopt
tot juni 2020. Verder zijn er beperkte inkomsten voor het geven van gastlessen op scholen.

Personeelskosten:
Zijn€ 7.000 hoger dan begroot, dit ondanks het inzetten van een extra project medewerker, die nog niet
begroot was. Toch is het geplande tekort lager dat gepland, dit heeft te maken met het vier maanden
later invullen van een reguliere vacature binnen het vaste team. Vacature is pas op 2020 ingevuld.

Overige lasten:
Zijn lager uitgevallen dan begroot et name de huisvestingskosten en de kantoorkosten zijn lager
uitgevallen dan begroot, veel faciliteiten zijn bij de huidige huur inclusief. Daarnaast is de
verzuimverzekering fors lager dan begroot, door herberekening van een lager ziekteverzuim.
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Maastricht, 19 mei 2020
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg

De heer C.H.A.M. Baltussen
Bestuurder
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4. Overige gegevens

Verwijzing naar de accountantsverklaring

Hierbij verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.

Samenstellingsverklaring afgegeven 19 mei 2020
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

iADV21-V

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur, in casu de directeur-bestuurder van de
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg (te Maastricht, Handelsregister 14117142)

A
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg
(te Maastricht) gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de voorliggende jaarstukken opgenomen jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg per 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C 1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019
2. de staat van baten en lasten over 2019
3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

(volgt blad 2)

Hordijk, Kok, laan & Wabeke, registeraccountants B.V.
Postbus 390

4100 Al Culemborg
Telefoon 0345- 533 291
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(vervolg van blad 1)

De basis voor ons oordeel

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

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg, zoals vereist
op basis van de 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance
opdrachten' (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder
hebben wij voldaan aan het bepaalde in 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 het in de jaarstukken opgenomen bestuursverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen
bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controle
werkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720.

Het bestuur van de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg is verantwoordelijk
voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving C 1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven.

(volgt blad 3)
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C
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor dejaarrekening

Het bestuur van de Anti Discriminatie Voorziening Limburg is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouwweergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C 1, genaamd 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 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 de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel
over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de Stichting.

Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de
jaarrekening

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

Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een hoge mate van zekerheid, maar geen
absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt.

(volgt blad 4)
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
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.

Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden,
ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Stichting
Anti Discriminatie Voorziening Limburg, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants, www.nba.nl.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle, alsmede over eventuele significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder mogelijke tekortkomingen in de interne beheersing van de
Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

kk

Culemborg, 29 mei 2020
Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.

Origineel getekend door:
Drs Gert-Jan Jordaan RA

Gewaarmerkt als definitief
Frank Hordijk
29 mei 2020
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