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1 BESTUURSVERSLAG
Met ingang van 1 februari 2019 heeft Stichting Landelijke India Werkgroep haar naam gewijzigd in
Stichting Arisa (Advocating Rights in South Asia). De organisatie heeft sinds 3 september 2002 als
rechtsvorm de stichting en is opgericht als Vereniging Landelijke India Werkgroep op 18 augustus 1980. Zij
heeft een meerkoppig bestuur en een team met een directeur. De stichting heeft geen winstoogmerk, is in
bezit van een ANBI-status en zetelt in Utrecht.
De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië te
ondersteunen en te versterken, samen met lokale organisaties uit de regio.
1.1. INRICHTING VAN DE JAARREKENING
Deze jaarrekening betreft het boekjaar 2018.
Inkomsten en bestedingen
Arisa kent drie soorten inkomsten:
1. Subsidies van overheden
2. Baten uit giften en donaties
3. Bijdragen van bedrijven en particuliere fondsen
In 2018 waren deze bronnen samen goed voor € 534.751,- (€ 462.818,- begroot).
Arisa besteedt haar inkomsten aan:
1. Haar doelactiviteiten via projecten;
2. Kosten van beheer en administratie.
Voor 2018 heeft Arisa voor een bedrag van € 468.025,- aan lasten gerealiseerd (€ 455.796 begroot).
In de toelichting op de staat van baten en lasten worden de verschillen tussen begroting en realisatie
nader toegelicht.
1.2. INHOUDELIJKE EN FINANCIËLE STRATEGIE
Arisa zet in op meerdere inhoudelijke werkgebieden met de focus op de bescherming van mensenrechten
in productieketens in verschillende sectoren zoals kleding en textiel, natuursteen en zaden. In 2018 is een
brand identity traject gerealiseerd, waarin opnieuw gekeken is naar missie, visie en doelstellingen van de
organisatie. De missie van Arisa is gedefinieerd als het vanuit Nederland ondersteunen en versterken van
de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië samen met lokale organisaties. De visie van Arisa is dat
mensenrechten in India en andere Zuid-Aziatische landen worden gerespecteerd en beschermd, waarbij
de nadruk ligt op arbeidsrechten van kwetsbare groepen in productieketens zoals Dalits (kastelozen) en
kinderen en vrouwen uit de lagere kasten. De stichting doet dit door middel van de volgende activiteiten:
a. pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding bij politiek en bedrijven;
b. kritische dialoog;
c. maatschappelijke bewustwording van mensenrechtenschendingen en misstanden in productieketens;
en
d. het verrichten en steunen van onderzoek dat in dienst staat van al het hierboven vermelde.
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De financiële strategie van Arisa is gericht op het verkrijgen van meerjarige subsidies van verschillende
donoren. Het grootste deel van de subsidies van Arisa in 2018 is afkomstig van het ministerie van
Buitenlandse Zaken vanuit verschillende projecten. In 2018 was er nog een aflopende subsidie van een
particuliere donor, maar die wordt niet voortgezet in 2019. Verder is er een relatief vast bedrag van
ongeveer 10.000 euro aan giften en donaties van donateurs. Het is in 2018 gelukt de continuïteitsreserve
weer iets verder te versterken.
Voor 2019 zijn reeds toezeggingen gerealiseerd van ongeveer 80% van de begroting via de verschillende
meerjarige projectsubsidies. Daarnaast is een groot vijfjarig programmavoorstel ingediend met de Stop
Kinderarbeid Coalitie, met goede vooruitzichten op financiering. De continuïteit lijkt daarmee voor de
komende periode veilig gesteld.
Liquiditeit en solvabiliteit
De liquiditeitspositie van Arisa is voldoende (1,40), maar zou idealiter nog iets hoger kunnen zijn. De
huidige situatie is voldoende om de verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. In de eerste
maanden van 2019 verwachten we zowel afrekeningen van afgeronde projecten als voorschotten van
nieuwe projecten waardoor de liquiditeitspositie verder zal verbeteren.
De solvabiliteitspositie, het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is vrij laag (0,37). Arisa
streeft naar een continuïteitsreserve van minimaal € 200.000, een bedrag dat nodig is om gedurende zes
maanden de vaste lasten van de organisatie te kunnen dekken.
Risico’s en getroffen maatregelen
Arisa is een kleine stichting met een klein personeelsbestand. Een risico voor de continuïteit van de
activiteiten is het wegvallen van personeelsleden. Hiervoor is een ziekteverzuimverzekering afgesloten,
waardoor na zes weken vervanging geregeld kan worden. Daarnaast zijn medewerkers goed op de hoogte
van elkaars werk, waardoor taken kunnen worden overgenomen en de werkzaamheden van de
organisatie voortgezet worden.
Een belangrijk risico voor Arisa is de afhankelijkheid van projectfinanciering, ook voor de dekking van de
vaste lasten. Er is geen organisatiefinanciering om vaste lasten te dekken. Arisa probeert dit risico te
verkleinen door voldoende meerjarige projectaanvragen in te dienen ter dekking van vaste lasten.
Projecten worden gerealiseerd met vast personeel en pas als deze vaste personeelskosten gedekt zijn
worden extra personeelsinvesteringen gedaan. Arisa is bezig met een risico-inventarisatie en neemt
maatregelen om de risico’s zo klein mogelijk te houden.
1.3. GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET VERSLAGJAAR
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat 2018 is € 66.726. Na de onttrekkingen uit en toevoegingen aan de
bestemmingsfondsen, resulteert in een toename van de continuïteitsreserve met € 23.279. De realisatie
van de baten is beduidend hoger dan begroot.
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Realisatie 2018
€
534.751

Begroting 2018
€
462.818

Personeelskosten
Activiteitenkosten
Kantoorkosten

317.951
104.591
45.483

325.805
78.770
51.222

Totale lasten

468.025

455.796

66.726

7.022

-43.447

3.300

23.279

10.323

Totale baten

Resultaat
Onttrekking/toekenning bestemmingsfondsen
Toevoeging continuïteitsreserve

Baten
Het totaal aan baten kwam in 2018 bijna € 72.000 hoger uit dan begroot. Dit kwam met name door de
ontvangst van extra projectsubsidies, onder andere voor activiteiten van lokale partners in India.
In 2018 heeft Arisa subsidie mogen ontvangen voor de volgende projecten:
· Ministerie van Buitenlandse Zaken via Hivos: Programma Getting Down to Business, Stop
Kinderarbeid Coalitie, looptijd 1 juli 2017 – 30 juni 2019, waaronder de versterking van de Child
Labour Free Zone in Budhpura, Rajasthan door Manjari.
· Ministerie van Buitenlandse Zaken via SOMO: Strategisch Partnerschap Fair, Green and Global,
looptijd 1 januari – 31 december 2018
· Ministerie van Buitenlandse Zaken via Schone Kleren Campagne: Strategisch Partnerschap Fair,
Green and Global, looptijd 1 januari – 31 december 2018
· Ministerie van Buitenlandse Zaken via UNICEF: Implementatie IMVO Convenant Duurzame Kleding
en Textiel, looptijd 1 januari – 31 december 2018, met verlenging tot 31 maart 2019.
· Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via Arte: Granite sector: creating a child labour
free zone in Ballikurava, Andhra Pradesh, looptijd 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2019,
met verlenging tot 28 februari 2020.
· Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via Hivos: Grievance redressal mechanisms in
South Indian garment factories and spinning mills, looptijd 1 september 2017 tot en met 30
september 2019, met verlenging tot 31 december 2019.
· Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via Sympany: Children in the forgotten link of the
textile value chain, in Panipat, looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 met
verlenging tot 30 juni 2020.
· Sympany: From modern slavery to self reliance: local empowerment and joint global action for
garment workers in South India, looptijd 1 juni 2015 – 31 mei 2018.
· Stoneasy, Beltrami en London Stone: Child labour free zone in Budhpura, looptijd 20 mei 2015 tot
en met 30 april 2017 met een verlenging tot eind 2019.
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Bestedingen
De totale lasten waren ruim € 12.000 hoger dan begroot. Door de ontvangst van extra projectsubsidies zijn
ook extra activiteiten gerealiseerd.
Doelmatigheid
Arisa besteedt vrijwel alle baten aan projectactiviteiten. Op de giften en donaties na (€ 8.327) zijn alle
baten geoormerkt voor projecten. De overheadkosten hebben vooral betrekking op de projectactiviteiten.
Een verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en bereikte resultaten in 2018 is opgenomen in de
inhoudelijke verslaglegging van de projecten voor de betreffende donoren.
Bezoldiging bestuur en Raad van Advies
Het bestuur van Arisa bestond in 2018 uit drie leden: Peter Pennartz (voorzitter), Martin Blauwhoff
(penningmeester) en Pauline Overeem. Naast het bestuur is er een Raad van Advies bestaande uit acht
leden. Zij ondersteunen het team en het bestuur in de bepaling van strategie en beleid van de stichting.
De leden van het bestuur en de Raad van Advies ontvangen geen bezolding maar uitsluitend een
vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
In 2018 is een bedrag van € 752 uitgegeven aan reis- en vergaderkosten van het bestuur en de Raad van
Advies.
Bezoldiging directie
In 2018 is er een wisseling geweest in de directie. Per 1 juni 2018 heeft Sandra Claassen de functie van
directeur overgenomen van Gerard Oonk, die de organisatie na 36 jaar op 1 juli 2018 verlaten heeft.
Arisa volgt bij de bezoldiging van haar directie de CAO Sociaal Werk. In 2018 bedroeg de bezoldiging van
Gerard Oonk (tot 1 juli 2018) € 39.872 en van Sandra Claassen (vanaf 1 juni 2018) € 47.983, in totaal
€ 87.855 Dit bedrag bestaat uit brutosalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale verzekeringslasten
en werkgeversdeel pensioenlasten. De totale bezoldiging blijft volledig binnen de daarvoor geldende
richtlijnen.
Personeel
Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 5,13 (4,38 fte). Dat is
vergelijkbaar met 2017. Het personeel wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk. De totale salarissom
bedroeg in 2018 € 291.233 en bleef daarmee binnen het begrotingsbedrag van € 308.324.
1.4. VERWACHTINGEN IN 2019 EN VERDER
Arisa blijft werken aan de verdediging en bescherming van mensenrechten in India en Zuid-Azië. In 2019
zal verder gewerkt worden aan de verbreding van het werk naar andere Zuid-Aziatische landen als Nepal,
Bangladesh, Sri Lanka en Pakistan. In deze landen vinden ook misstanden in productieketens plaats en de
ervaring die Arisa heeft opgedaan in India met lokale organisaties zou mogelijk kunnen worden uitgebreid
naar één of meerdere van bovengenoemde landen. In Nederland is Arisa betrokken bij meerdere IMVO
convenanten, om zo ook vanuit Nederland bij te dragen aan de verbetering van mensenrechten in
productieketens. Samenwerking op nationaal en Europees niveau is een belangrijk middel voor de
organisatie om de beoogde veranderingen te bewerkstelligen.
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Stichting Arisa heeft een uitstekende naam op grond van haar deskundigheid en haar invloed. De
organisatie werkt veel samen met tal van organisaties in het maatschappelijke middenveld: ontwikkelings-,
vakbonds- en mensenrechtenorganisaties als FNV Mondiaal, ICCO, Hivos, Stichting Kinderpostzegels,
Algemene Onderwijsbond, Schone Kleren Campagne en SOMO. Veel projecten worden ook inhoudelijk in
samenwerking uitgevoerd. Arisa is onder andere actief lid van de Stop Kinderarbeid Coalitie, Schone Kleren
Campagne, MVO Platform, Breed Mensenrechten Overleg en het International Dalit Solidarity Network.
Financiële situatie
De begroting 2019 is iets lager dan de realisatie 2018. Dit heeft vooral te maken met een aantal projecten
dat afloopt in 2019 en waarvan een eventueel vervolg nog onzeker is.
Begroting 2019
Baten
Subsidies van overheden
Giften en donaties
Bijdragen van bedrijven en particuliere fondsen
Totale baten

Begroot
498.356
10.100
10.765
519.221

Lasten
Personeelskosten
Activiteitenkosten
Kantoor- en algemene kosten
Totale lasten

414.603
42.650
56.971
514.224

Begrotingsresultaat

4.997

Afhankelijk van de goedkeuring van een aantal nieuwe projecten is de verwachting dat de
personeelsbezetting nog zal stijgen tot ruim 5,5 fte in de tweede helft van 2019.
Voor 2019 is de begroting voor ruim 80% gedekt uit projectsubsidies en verwachte giften en donaties. Een
groot deel van de projecten uit 2018 loopt door tot in 2019 en zelfs tot 2020. Daarnaast zal een aantal
nieuwe activiteiten gestart worden in 2019 en is een groot vijfjarig programmavoorstel ontwikkeld met de
Stop Kinderarbeid Coalitie. In de eerste helft van 2019 zal er duidelijkheid komen over de financiering
hiervan. Omdat een aantal projecten doorlopen tot in 2019 en verder zijn er in 2018 verschillende
bestemmingsfondsen gevormd voor jaaroverschrijdende projecten. Hieruit zullen in 2019 diverse
onttrekkingen worden gedaan.
De komende jaren wil Arisa geleidelijk haar continuïteitsreserve versterken, om zo de solvabiliteitspositie
te verbeteren en meer zekerheid te hebben richting toekomst. Hoewel geen winst wordt beoogd is het
van belang een buffer te hebben om gedurende een aantal maanden de vaste lasten van de organisatie te
kunnen dekken. Met het positieve begrotingsresultaat van 2018 en 2019 kan een stap gezet worden naar
een algemene reserve van tenminste € 200.000.
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Continuïteit
Zoals vermeld in de algemene toelichting op de jaarrekening is deze samen met dit bestuursverslag
opgesteld op basis van het uitgangspunt van continuïteit. Op de datum van de jaarrekening is de
begroting voor 2019 grotendeels gerealiseerd en een aantal toezeggingen loopt tot in 2020. Daarmee
lijkt de continuïteit van de organisatie in de komende periode verzekerd.
Utrecht, 7 mei 2019

P.M.A.V. Pennartz
Voorzitter

M.M.B. Blauwhoff
Penningmeester
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2. JAARREKENING 2018
2.1. Balans per 31 december 2018 (na resultaatverdeling)
31-12-2018
€
ACTIVA
Vaste activa

31-12-2017
€

15.825

17.558

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

65.108
180.349

19.556
163.913

Totaal activa

261.282

201.027

83.511
143.469
226.980

60.231
100.022
160.253

18.088
2.326
13.888
34.302

21.366
13.408
6.000
40.774

261.282

201.026

PASSIVA
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden
Belastingen
Crediteuren
Overlopende passiva
Totaal passiva
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2.2. Staat van baten en lasten 2018
2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

BATEN
Inkomsten projecten
Giften en donaties
Overige inkomsten
Totaal baten

526.230
8.327
194
534.751

452.718
10.000
100
462.818

432.626
9.907
809
443.341

LASTEN
Personeelskosten
Activiteitenkosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal lasten

317.951
104.591
45.483
468.025

325.804
78.770
51.222
455.796

294.632
93.933
43.527
432.092

66.726

7.022

11.249

Exploitatieresultaat
Resultaatverdeling

Toevoeging bestemmingsfonds RVO graniet
Toevoeging bestemmingsfonds RVO resttextiel
Toevoeging bestemmingsfonds BZ, via Hivos – GDTB CLFZ Budhpura
Toevoeging bestemmingsfonds Beltrami, Stoneasy, London Stone
Onttrekking bestemmingsfonds SKA OOW, via Hivos
Toevoeging continuïteitsreserve

1.864
27.965
9.918
7.000
-3.300
23.279
66.726
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2.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
A. Algemeen
Stichting Arisa is de nieuwe naam van de Stichting Landelijke India Werkgroep, wat de rechtsopvolger is
van de Vereniging Landelijke India Werkgroep, opgericht op 18 augustus 1980. Op 3 september 2003 is de
vereniging formeel omgezet in een stichting. Per 7 februari 2019 is de naam gewijzigd in Stichting Arisa.
Dit boekjaar betreft het kalenderjaar 2018. De jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Stichting
Arisa.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder
winststreven uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
B. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire
afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. Alle overige activa en passiva zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bij de bepaling van het resultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben. Baten die gedurende het verslagjaar worden ontvangen, worden aan het verslagjaar
toegerekend indien er geen terugbetalingsverplichting bestaat. Indien deze baten in het verslagjaar niet
volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in een bestemmingsfonds, conform
RJk.C1.3. Baten die zijn toegezegd, maar nog niet ontvangen, worden alleen aan het verslagjaar
toegerekend als ze in het verslagjaar zijn besteed.
Voor de meeste projecten en opdrachten wordt gewerkt met uur- en dagtarieven. Deze tarieven zijn
gebaseerd op de volgende verdeling: 75% salariskosten en 25% overheadkosten (aansturing,
administratieve ondersteuning en kantoorkosten).
De hoogte van de pensioenlasten wordt bepaald door een beschikbare premieregeling.
2.4. Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA
Vaste activa
€
Boekwaarde 01-01-2018
bij: investering
af: Afschrijving 2018
Boekwaarde per 31 december 2018

2.767
1.250
2.296
1.721

ICT wordt afgeschreven in 3 jaar, overige inventaris in 5 jaar.
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Effecten
ASN Beleggingsrekening, 166,0672 aandelen “ASN Mixfonds”
Vlottende activa
Subsidies
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde kosten
Diverse te ontvangen posten

Liquide middelen
Kas
Banken

31-12-2018
€
14.104

31-12-2017
€
14.791

62.652
375
956
1.125
65.108

19.064
375

52
180.297
180.349

39
163.874
163.913

60.232
23.279
83.511

59.955
276
60.231

1.864
27.965
75.000
13.722
24.918
0
143.469

75.000
6.721
15.000
3.300
100.022

18.088
0
18.088

20.528
838
21.366

2.326

13.408

8.022
5.866
13.888

6.000
0
6.000

117
19.556

De liquide middelen staan volledig ter beschikking van de stichting.
PASSIVA
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Mutatie: exploitatieresultaat
Stand per 31 december
Bestemmingsfondsen
Project graniet (RVO)
Project kleding (RVO)
Project SKA GDTB (BZ via Hivos)
Project CLFZ Budphura (natuursteenbedrijven)
Project SKA GDTB Manjari (BZ via Hivos)
Project SKA OOW (BZ via Hivos)

Kortlopende schulden
Belastingen
Loonheffing en premie reparatie WW
Pensioenpremies

Crediteuren
Overlopende passiva
Voorziening accountant
Loopbaanbudget
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2.5. Verloopoverzicht bestemmingsfondsen en continuïteitsreserve

Stand per 1 Dotatie Onttrekking Stand per 31
januari
boekjaar boekjaar
december
Continuïteitsreserve
60.232
23.279
83.511
Bestemmingsfonds SKA OOW, via Hivos
3.300
3.300
0
Bestemmingsfonds RVO graniet
0
1.864
1.864
Bestemmingsfonds RVO resttextiel
0
27.965
27.965
Bestemmingsfonds BZ, via Hivos – GDTB
75.000
0
75.000
Bestemmingsfonds BZ, via Hivos – GDTB CLFZ Budhpura
15.000
9.918
24.918
Bestemmingsfonds Beltrami, Stoneasy, London Stone
6.722
7.000
13.722
160.254
70.026
3.300
226.980
De dotatie aan de continuïteitsreserve betreft het na toevoegingen aan de bestemmingsfondsen
resterende resultaat en dient tot versterking van de vermogenspositie ter waarborging van de continuïteit
van de organisatie.
De aan de bestemmingsfondsen toegekende bedragen zullen worden aangewend voor de implementatie
van de projectactiviteiten en naar verwachten worden besteed medio 2019.
2.6. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichting
De stichting had in 2018 een huurovereenkomst welke van rechtswege is verlengd met vijf jaar tot en met
31 januari 2019. Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende
zaken is (1 x € 1.341 =) € 1.341. De resterende looptijd van het huurcontract vanaf 1 januari 2019 is één
maand.
€
Binnen één jaar
1.341
Tussen één jaar en vijf jaar
0
Na meer dan vijf jaar
0
Totaal

1.341

Op 1 februari 2019 is de stichting verhuisd naar een ander pand, het hieruit voortvloeiende jaarlijkse
bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is (12 x 1.768,40 =) € 21.221.
De resterende looptijd van het contract vanaf 1 februari 2019 is 60 maanden. De hieruit voortvloeiende
huurverplichting is:
€
Binnen één jaar
19.452
Tussen één jaar en vijf jaar
84.882
Na meer dan vijf jaar
1.768
Totaal

106.102

Bankgarantie
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Aan M.O.G. Beheer BV te Utrecht was een bankgarantie in verband met de huurovereenkomst afgegeven.
Hiertoe was rekening ASN 87.11.30.718 geblokkeerd voor een bedrag van € 5.445. Deze bankgarantie is
per 1 januari 2019 vervallen.
Leasecontract printer/kopieerapparaat
De stichting heeft een leasecontract voor een printer/kopieerapparaat met Veenman met einddatum
31 maart 2023. Het jaarlijkse bedrag is € 2.866.
Verplichtingen Indiase partners
Voor het project SKA GDTB-CLFZ Budhpura een bedrag van 17.863 per half jaar, met een looptijd tot 1 juli
2019. Deze bedragen zijn gedekt door een reeds afgesloten contract met Hivos voor een subsidie van het
ministerie van Buitenlandse zaken.
Voor het project RVO kleding een bedrag van 49.000 euro met een looptijd tot 31 december 2019. Dit
bedrag is gedekt door een reeds afgesloten contract met Hivos voor een subsidie van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.
Voor het project Strategisch Partnerschap Fair, Green and Global, een bedrag van 9.000 euro met een
looptijd van 1 september 2018 tot 30 juni 2019. Dit bedrag is gedekt door een reeds afgesloten contract
met Somo voor een subsidie van het ministerie van Buitenlandse zaken
2.7. Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
2018
€
BATEN
Inkomsten projecten
Subsidies ministerie van buitenlandse zaken
Subsidies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bijdragen natuursteenbedrijven
Bijdragen particuliere fondsen

Algemene inkomsten
Giften en donaties
Rente
Overige inkomsten

LASTEN
Personeelslasten
Salarislasten
Salarissen (IKB en bruto loon)
Sociale lasten
Pensioenpremie
Subtotaal

Begroting 2018
€

2017
€

366.953
131.119
7.000
21.158
526.230

388.911
42.649
21.158
452.718

377.015
9.075
3.500
43.036
432.626

8.327
0
194
8.521

10.000
100
0
10.100

9.907
788
20
10.715

237.397
36.436
17.400
291.233

251.328
38.575
18.421
308.323

239.035
30.656
8.626
278.317
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Overige personeelskosten
Reiskosten personeel
Vorming en opleiding
Loopbaanbudget
Overige personeelskosten

Activiteitenkosten
Publiciteit communicatie en fondsenwerving
Reiskosten projecten
Onderzoeks- en activiteitenkosten projecten
Bankkosten projecten

Algemene kosten
Huisvestingslasten
Bureaukosten
Automatiseringskosten
Afschrijvingskosten
Bestuurs- en stichtingskosten
Kosten betalingsverkeer
Accountantskosten

7.518
0
5.865
13.335
26.718

7.280
180
0
10.021
17.481

4.892
180
0
11.243
16.315

6.848
13.946
83.611
186
104.591

5.000
10.050
63.720

3.297
6.058
84.578

78.770

93.933

19.747
9.085
2.672
2.897
752
443
9.887
45.483

23.543
7.800
7.530
2.368
1.110
401
8.470
51.222

18.929
8.682
4.181
2.368
496
401
8.470
43.527

pagina 15
Stempel voor identificatiedoeleinden.

3. OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Stichting Arisa
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van de Stichting Arisa
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 9 tot en met pagina 17 opgenomen jaarrekening 2018 van de
Stichting Arisa 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 de Stichting Arisa op 31 december 2018 en van
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder
winststreven uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2018;
2) de winst en verliesrekening over 2018; 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 de Stichting Arisa 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 verslag van het bestuur;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die in overeenstemming zijn met de door de stichting gehanteerde eigen
grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

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 materiele afwijkingen
bevat.
Utrechtseweg 51
Postbus 2003
1200 CA Hilversum
Telefoon 035 - 623 98 19

Jan Willem Brouwersstraat 16-I
1071 LJ Amsterdam
Telefoon 020 - 379 26 00
www.kamphuisberghuizen.nl

BTW nr. NL8175.87.822.B.01
Rabo bank 11.41.66.579
BIC RABONL2U
IBAN NL19RABO0114166579

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 verslag
van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met de door de stichting gehanteerde
eigen grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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 de door de stichting gehanteerde eigen grondslagen van waardering en
resultaatbepaling.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 7 mei 2019
Ref: PBr.2019.0609.764000
KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA

Bijlage bij de controleverklaring:
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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, 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 instelling haar activiteiten
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 instelling 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 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.

STICHTING ARISA
UTRECHT
JAARREKENING 2018

Het bestuur
7 mei 2019

P.M.A.V. Pennartz
Voorzitter

M.M.B. Blauwhoff
Penningmeester
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