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Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep

Bestuursverslag
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft diverse A+O-fondsen
ingesteld om in verschillende beroepsgroepen adequaat te kunnen reageren op
ontwikkelingen zoals reorganisatie, flexibilisering, mobiliteitsbevordering, inkrimping,
efficiënt- en klantgericht werken.
Zo is in december 1990 ook de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en
Opleidingsfonds opgericht, hierna te noemen stichting AWO-fonds. In de stichting wordt
samen gewerkt tussen enerzijds de stichting Nederlandse Publieke Omroep, de stichting
Regionale Publieke Omroep en anderzijds FNV Media en Cultuur, de Nederlandse
Vereniging van Journalisten en CNV Vakmensen. Om de werkgelegenheid en instroom
binnen de publieke omroep te stimuleren kunnen de publieke omroepen met landelijke
zendtijd en de regionale omroepen een financieringsverzoek bij de stichting AWO-fonds
indienen. Stichting AWO-fonds heeft sinds haar oprichting al vele publieke omroepprojecten
financieel gesteund.
De Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids-, en Opleidingsfonds voor de Omroep, is
statutair gevestigd te Hilversum.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het stimuleren van additionele arbeids-, werkgelegenheids- en
opleidingsactiviteiten die in overleg door de omroepwerkgevers- en werknemersorganisaties
tot stand worden gebracht ten behoeve van de werkgevers, hun werknemers en
werkzoekenden, door het geheel of gedeeltelijk financieren hiervan, waaronder het
ondersteunen of initiëren van educatieve activiteiten die van belang zijn voor de huidige of
toekomstige functie van werknemers in dienst bij werkgevers, of voor de instroom van
werkzoekenden.
Mede gelet op de wettelijke taak van de publieke omroep om programma’s te maken ten
behoeve van alle doelgroepen van de Nederlandse samenleving is diversiteit van
werknemers binnen de publieke omroep noodzakelijk. De stichting AWO-fonds kan zo ook
een bijdrage leveren aan de instroom en behoud van ondervertegenwoordigde groepen
zoals ouderen, jongeren en personen met een multiculturele achtergrond.

Financiële middelen
Ten einde deze doelstelling te realiseren beschikt de stichting AWO-fonds over de volgende
financiële middelen:
1. Jaarlijkse bijdrage van het ministerie van OCW. De hoogte van de bijdrage is mede
afhankelijk van de toegekende projectaanvragen van de omroepwerkgevers. Het
ministerie van OCW heeft in 2020 een bedrag van € 4.783,75 voorlopig toegewezen.
Dit is veel minder dan het door het ministerie van OCW toegekende maximale budget
van € 175.000,-. Dat er niet meer aanvragen zijn gedaan, is voor een groot deel te
wijten aan de covid-pandemie.
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2. Werkzekerheidsgelden (bijdragen van omroepwerkgevers als gevolg van afspraken
in het kader van de CAO). De werkzekerheidsafspraken bestonden in 2020 uit de
volgende onderdelen die in deze regeling nader worden uitgewerkt, te weten:
a. Mobiliteit (Werkstation)
De omroepen gezamenlijk droegen in 2020 naar rato van het aantal werknemers een
bedrag van € 250.000,- bij voor het mobiliteitscentrum Werkstation. De definitieve
allocatie en de uitvoering van dit budget is toegekend aan het bestuur van het AWOfonds.
b. Werkervaringsplaatsen kwetsbare doelgroepen
De omroepen droegen in 2020 naar rato van het aantal werknemers een bedrag
van € 450.000,- bij voor werkervaringsplaatsen kwetsbare groepen. De definitieve
allocatie en de uitvoering van dit budget is toegekend aan het bestuur van het AWOfonds.
c. Employability
De omroepen dienen zelf een bedrag van € 200,- per medewerker per jaar te
reserveren voor employability
3. Opleidingsgelden (beheertaakgelden Opleidingen Media Academie 2011). Per 1
januari 2020 was nog een budget beschikbaar van € 107.870,-. Per 31 december
2020 resteerde een budget van € 104.870,-. Er is in 2020 voor € 3.000,- uitgegeven
aan opleidingen. De gelden hebben tot doel opleidingen van medewerkers van de
landelijke publieke omroepen (mede) te financieren.
4. Financiële bijdragen (subsidie) verstrekt door het Europees Sociaal Fonds. In 2019
zijn projecten goedgekeurd die mede met Europese Subsidies worden gefinancierd.
De verantwoording hiervoor zal in 2021 worden ingediend waarna wordt besloten of
de toegekende bijdrage daadwerkelijk verstrekt kunnen worden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting AWO-fonds bestaat (sinds juni 2013) uit zes leden: drie
werkgeversleden en drie werknemersleden.
De werknemersleden worden benoemd door de volgende werknemersorganisaties: FNV
Media en Cultuur, CNV Vakmensen.nl en de NVJ. Deze organisaties benoemen elk 1 lid. De
werkgeversleden worden benoemd door de Stichting NPO (2 leden) en RPO (1 lid).
De werkgevers- en werknemersleden leveren beurtelings uit hun midden de voorzitter,
respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter. Deze worden voor 2 jaar benoemd. De
bestuursleden worden voor onbeperkte periode benoemd.
De samenstelling van het bestuur in 2020 was als volgt:
- Wais Shirbaz, NVJ (voorzitter)
- Karin Willems, NOS (voorzitter)
- Mariska Fennema, RPO
- Peter Vlaming, CNV Vakmensen
- Auke Dijkstra, NPO (vanaf 1-5-2020)
- Martin Kothmann, FNV Media & Cultuur (tot 1-12-2020)
- Andrée Ruiters, FNV Media & Cultuur (vanaf 1-12-2020)
Als ambtelijk secretaris in 2020 fungeerde Fouzia Mahdaoui.
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Activiteiten
Het bestuur van de stichting AWO-fonds heeft in 2020 6 maal regulier vergaderd, heeft 1
extra vergadering ingelast over een specifiek onderwerp en is 2 keer tot elektronische
besluitvorming gekomen en heeft onder meer de volgende activiteiten verricht:
 het besluiten n.a.v. aanvragen van omroepwerkgevers tot (gedeeltelijke) toekenning
dan wel afwijzing van de hierboven vermelde stichting AWO-gelden.
 het opstellen/wijzigen en vaststellen van beleidslijnen voor bovenvermelde
toekenning van financiële middelen: het beleidsplan voor het OCW-deel van de
stichting AWO-gelden, een regeling voor de toekenning van opleidingsgelden,
alsmede een richtlijn Werkzekerheidsafspraken.
 het uitoefenen van financieel toezicht: het vaststellen van de begroting, jaarrekening
en controleren van de financiële verantwoordingen van de omroepen die een bijdrage
uit de stichting AWO-fonds hebben ontvangen.
 Het aansturen van een omroepintermediair. Dit vloeit voort uit het cao
onderhandelingsakkoord voor de Publieke Omroepen 2017 – 2018. De
omroepintermediair heeft als primaire taak te bemiddelen tussen de vraag van
omroepwerkgevers en het aanbod van omroepmedewerkers waarvan het tijdelijke
contract eindigt.

Hilversum, 25 maart 2021
W. Shirbaz, P. Vlaming, M. Fennema, K. Willems, A. Dijkstra en A. Ruiters
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Balans per 31 december 2020
(in euro, na resultaatverdeling)

Note
1

Vorderingen

2

Liquide middelen

Note

3

Eigen Vermogen

4

Kortlopende schulden
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2020

2019

100.343

16.822

1.769.934

1.873.471

1.870.277

1.890.293

2020

2019

1.480.659

1.471.419

389.618

418.874

1.870.277

1.890.293

Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep

Staat van baten en lasten over 2020
(in euro)

Note

5
5
5
5

2020
Baten
Bijdragen Omroepwerkgevers
OCW bijdrage projecten
Overige baten
Bijdragen Projecten

6
7
8
9
10

Lasten
Projectsubsidies (OCW)
Stage- en werkervaringsplaatsen
Opleidingskosten
WerkStation/Werkwijzer
Organisatiekosten

11

Financiële baten
Rentebaten

Begroting 2020

778.577
4.784
783.361

750.000
90.000
321.100
1.161.100

764.902
55.179
15.566
835.647

216.693
374.467
3.000
131.352
46.278
771.790

559.000
500.000
40.000
127.000
67.700
1.293.700

83.837
324.605
28.256
128.714
60.222
625.634

-

13
13

-

-

2.3312.331-

Terug te betalen subsidie aan OCW
Exploitatiesaldo

2019

9.240

132.600-

210.026

NB:
Voor de bestemming van het exploitatiesaldo wordt verwezen naar Note 3 in de toelichting
op de balans.
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Kasstroomoverzicht over 2020
(in euro)

2020

2019

9.240

210.026

9.240

210.026

-83.521
-29.256
-103.537

281.334
-161.018
330.342

-

-

-

-

1. Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Aanpassen voor:
- Afschrijving vaste activa
- Overboeking naar schuld OCW

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie in vorderingen
Mutatie in kortlopende schulden

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Vermogensaanpassingen
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing uit langlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

Mutatie liquide middelen
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-103.537

330.342

1.769.934
1.873.471
-103.537

1.873.471
1.543.129

330.342

Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep

Algemene Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening van Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de
Omroep is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) voor organisaties zonder winststreven (RJkC1), Handboek
Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen van OCW. De Stichting is statutair gevestigd te
Hilversum en onder nummer 41194061 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Hilversum.
Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
In de staat van baten en lasten zijn de begrotingscijfers van het boekjaar niet opgenomen,
omdat het geen taakstellende begroting betreft en niet als stuurinstrument door de Stichting
wordt gebruikt.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Note 1:
Vorderingen

2020

Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
Te ontvangen bedragen

2019

55.753
44.590

16.550
272
100.343

16.822

In de CAO Omroeppersoneel 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018
zijn er afspraken gemaakt over werkzekerheid. De uitvoering van de werkzekerheidafspraken zijn belegd bij de stichting AWO-fonds. Verkoopfacturen over 2de helft 2020
moeten nog verstuurd worden. Hierdoor is debiteuren stand lager en te ontvangen bedragen
hoger. Vooruitbetaalde bedragen is toegenomen doordat er 2 stage vergoedingen uitbetaald
zijn die voor het grootste deel in 2021 lopen
Note 2:
Liquide middelen
Bank: ING 67.56.68.670
Bank: ING 67.56.68.670 spaarrekening

2020
500.130
1.269.804

2019
602.139
1.271.332

1.769.934

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.
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1.873.471

Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Note 3:
2020

Eigen vermogen
Algemene reserve per 1 januari
Exploitatiesaldo
Mutatie bestemmingsreserve
Algemene reserve per 31 december

9.240
9.240-

Bestemmingsreserve per 1 januari
Mutatie bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve per 31 december

9.240

2019
210.026
210.026-

-

1.471.419

1.261.393
210.026

1.480.659

1.471.419

1.480.659

1.471.419

Het exploitatiesaldo is ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve. De algemene
reserve mag op grond van de brief van het ministerie van OCW d.d. 31 maart 2006 vanaf
2004 maximaal 10% van het voor de stichting AWO-fonds beschikbare budget bedragen. Dit
komt neer op een bedrag van EUR 24.900, dat tot en met 2008 als maximale omvang van de
algemene reserve gehanteerd mag worden. Indien het maximum wordt overschreden, wordt
de overschrijding verwerkt onder de schulden aan het ministerie van OCW. Deze heeft tot en
met 2012 geen aanpassing op deze regeling doorgevoerd. Op 30 januari 2013 heeft het
ministerie van OCW aangegeven dat de noodzaak voor het aanhouden van de algemene
reserve (liquiditeitsbuffer) is komen te vervallen als gevolg van de aangehouden
bestemmingsreserves die zijn afgezonderd door het bestuur van de stichting AWO-fonds om
in de toekomst te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de stichting AWO-fonds.
Bestemmingsreserve
Stand per 01-01-2020
Toekenningen
Onttrekkingen
Stand per 31-12-2020

Werkstation

Stage/werkervaring

75.422
331.030
-394.323
12.129

1.288.127
450.000
-374.467
1.363.660

Opleidingen
107.870
-3.000
104.870

Totaal
1.471.419
781.030
-771.790
1.480.659

De bestemmingsreserve is in 3 stukken verdeeld. Voor opleidingen is eenmalig EUR
500.000 gestort. Hiervan resteert op dit moment nog een saldo van EUR 104.870.
Stage/werkervaring wordt door de omroepen gefinancierd en is geoormerkt. Het saldo ad
EUR 1.363.660 betreft nog niet door de omroepen geclaimde bijdrage in de kosten van een
stage/werkervaringsplaats.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Note 4:
2020

Kortlopende schulden
Te betalen kosten
Te betalen Omroep Intermediair
Te betalen projectbijdragen 2020
Te betalen projectbijdragen 2019

2019
55.061

77.315

147.797

230.172

4.784
19.479
4.784

OCW teveel ontvangen projectsubsidie 2019

19.479
18.281

Te betalen stage- en werkervaringsplaatsen

-

18.281

181.976

73.627

389.618

418.874

Toelichting te betalen Omroep Intermediair
In de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 is EUR 250.000 vanuit het AWO fonds aan de NPO
overgemaakt conform afspraak in de CAO. Deze bijdrage ad EUR 1.000.000 was ten
behoeve van ex-medewerkers die hieruit een beroep konden doen voor bijdrage in hun
pensioen tekort. Hier is minder gebruik van gemaakt dan vooraf ingeschat en in 2017 is EUR
325.000 retour ontvangen van de NPO.
In de CAO over 2017 en 2018 is afgesproken dat de EUR 325.000 door het AWO fonds
ingezet mag worden voor de kosten van een omroep intermediair.
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De Stichting AWO-fonds heeft het recht om jaarlijks € 700.000,- in rekening te brengen bij de
zendgemachtigden conform afspraak in de CAO voor Omroeppersoneel.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Baten over 2020
Note 5:
Inkomsten
- Bijdragen Omroepwerkgevers
- Subsidie OCW
- Overige baten

2020

2019

778.577
4.784
783.361

764.902
55.179
15.566
835.647

De baten betreffen de aan het boekjaar toegekende subsidie van het Ministerie van OCW
(ter dekking van de organisatiekosten en toegezegde projectbijdragen/subsidies). De
bijdragen van de Omroepwerkgevers (in het kader van de uitvoering van de werkzekerheidafspraken voortvloeiend uit de CAO voor Omroeppersoneel 2009-2010, 2011-2012, 20132014, 2015-2016, 2017-2018 en 20219-2021). Bijdragen Omroepwerkgevers is conform
CAO afspraak EUR 700.000.
Bijdragen van de omroepwerkgevers is structureel, evenals de subsidie van OCW. Alleen de
subsidie van OCW is variabel qua hoogte. De subsidie ter dekking organisatiekosten betreft
genaakte kosten ten behoeve van AWO-authentiek. Door Covid is er slechts 1 project
doorgegaan, waardoor deze subsidie dit jaar is komen te vervallen.

- 14 -

Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep
Lasten over 2020
Note 6:
Projectsubsidies (OCW)

2020

RPO training hoofden van de hoofden

4.784

2019
-

4.784
RPO dagen 2019
Oplossingsgericht werken HR professionals
Online trainingen regionale omroepen medewerkers

Totaal 2020
Totaal 2019

22.256
7.700
10.223

4.784
40.179

- Project ESF

211.909

43.658

- Totaal projecten

216.693

83.837
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Note 7:

Stage- en werkervaringsplaatsen
- NPO
- NTR
- NOS
- EO
- RTV Oost
- AVRO/TROS
- RTV Utrecht
- RTV Drenthe
- Omroep Zeeland
- Bindinc
- WNL
- Omroep Gelderland

2020
95.852
92.769
87.425
40.000
20.889
15.326
11.305
10.901
374.467

2019
39.693
92.859
113.405
40.000
21.600
13.066
11.506
7.524324.605

Note 8:
Opleidingskosten
- NOS
- KRO/NCRV
- AWO omleggen budget
- EO
- NPO

2020
3.000
3.000
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2019
12.761
10.000
3.000
2.495
28.256
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Note 9:

WerkStation/WerkWijzer
Open aanbod
Portal
Projectleiding
Portokosten
Communicatie

2020
101.404
29.948
131.352

2019
56.486
33.818
28.707
9.703
128.714

In 2010 heeft er een onderzoek plaatsgevonden hoe invulling te geven aan het begrip
mobiliteit. Dat heeft geresulteerd in een advies tot oprichting van een mobiliteitscentrum.
Eind 2010 is er een start gemaakt met de oprichting van het mobiliteitscentrum.
Dit heeft in 2011 geresulteerd in de oplevering van de site “WerkStation”. Deze site biedt
allerlei faciliteiten op gebied van coaching, assessments, loopbaanbegeleiding, training en
opleiding aan de medewerkers van de landelijke en regionale omroepen, de Wereldomroep,
Ster en Bindinc. In 2013 is er naast de site WerkStation ook een site WerkWijzer
gerealiseerd ten behoeve van de nazorg van ontslagen werknemers.
De post open aanbod heeft betrekking op het gebruik van deze faciliteiten.

Note 10:
Organisatiekosten
Secretariskosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Overige kosten

Note 11:
Rente-baten/lasten

Rente

2020
25.604
7.856
6.200
6.617
46.277

2019
36.970
8.168
6.200
5.808
3.076
60.222

2020

2019

2.331-

13

Hilversum, 19 maart 2021
W. Shirbaz, P. Vlaming, M. Fennema, K. Willems, A. Dijkstra en A. Ruiters
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Overige gegevens
Bestemming exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo is ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve. De algemene
reserve mag maximaal 10% van het voor het stichting AWO-fonds beschikbare budget
bedragen. Indien het maximum wordt overschreden, wordt de overschrijding verwerkt onder
de kortlopende schulden. De algemene reserve onder de 10% wordt uit de algemene
reserve bestemd in de bestemmingsreserve (2020: EUR 1.480.660).
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in de jaarrekening
verwerkt en/of in de overige gegevens vermeld dienen te worden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aan: het bestuur van stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de
Omroep
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 6 tot en met pagina 18 opgenomen jaarrekening 2020 van
stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep te Hilversum
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 Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en
Opleidingsfonds voor de Omroep op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen
subsidieperiode 2017-2020;

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen
subsidieperiode 2017-2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2020;
2) de staat van baten en lasten over 2020; 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 en het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de
Omroep zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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.
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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.

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 op grond van de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine
organisaties zonder winststreven en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen
subsidieperiode 2017-2020 is vereist.

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.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Accountantsprotocol
cultuursubsidies Instellingen 2017-2020 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 de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJkRichtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en het Handboek verantwoording
cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-2020.
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 in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder
winststreven en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 20172020. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode
2017-2020.
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.
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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, 25 maart 2021
KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

W.G.

Bas Gert Willem van Heusden
2021.03.25 14:43:19 +01'00'

drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA
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Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020, 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,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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.
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Bijlage
Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep

Bijlage: Subsidieverantwoording 2020

project

aanvraag

RPO Training hoofden van de hoofden

besteding

afrekening

4.783

4.783

4.783

4.783

Saldo overbesteding

-

0

4.783

4.783

Toegekende subsidie OCW 2020
Besteding subsidie 2020
Afrekening subsidie 2020

4.783
4.783-

Teveel ontvangen subsidie 2020
Nog te verantwoorden subsidie 2020
Terug te betalen subsidie 2020

-

Hilversum, 25 maart 2021

W. Shirbaz, P. Vlaming, M. Fennema, K. Willems, A. Dijkstra en A. Ruiters
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