Financieel verslag 2020
Vereniging politieke beweging DENK

Datum: 28Juni 2021

Yil nat & Van Zuilen
untartts
Belastingadviseurs

Geweamberkt voor identificatiedadeinden

inhoudsopgave
Financieel verslag
Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten 2020
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Overzicht van de bijdragen van in totaal 4.500 of meer

3
4
5
6
13

Overzicht van de schulden van 2,5.000 of meer

14

Ledenaantali januari 2020

15

Ondertekening bestuur

16

11maz& Van ~en Accountants in
•Betasting~tn
_ELY
Giontanterkt vcor aart~taboo
Vereniging politieke beweging DENK

Pagina 2 van 16

Financieel verslag

Accountants en
B. V.
',den

Vereniging politieke beweging DENK

Pagina 3 van 16

Balans per 31 december 2020
(na bestemming saldo van baten en lasten)
31 december 2020

Activa

e
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

4

31 december 2019

€
15.388

27.387

27.387
Vlottende activa
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen

5
6

Passiva

7

15.388

6.421
109.484
41.803

4.136
143.573
156.294

304.003

157.708

331.390

173.096

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

Vererrigingsvernto901
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

106.106

101.505
64.620

166.125
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

8

e

106.106

9.321

33.166

10.383
145.561

28.537

5.287
165.265

66.990

331.390

173.096
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Staat van baten en lasten 2020
Begroting 2020

2020
€

€

2019
€

Baten

10

Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Overige lasten

11

250.000

192.192

130.150

4
12

11.000
491.871

5.949
470.122

5.348
326.029

Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

728.282

752.871

752.871

515.003

668.263

461.527

60.019

53476

36.375
23.644

53476

60.019

53476

Bestemmbtg saldo van baten en lasten

Toevoeging algemene reserve
Toevoeging bestemmingsreserves
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Algemeen
Activiteiten

De Vereniging politieke beweging DENK, statutair gevestigd in Rotterdam, is in 2015 opgericht De activiteiten
bestaan uit het behartigen van de belangen van alle inwoners van Nederland, het belang van Nederland en het
bevorderen van de internationale rechtvaardigheid; het scheppen van optimale omstandigheden waarin alle
inwoners zichzelf kunnen zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de
democratische rechtsstaat; het bieden van kansen aan alle inwoners van Nederland om een bijdrage te leveren
aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming
1.2.

Continuïteit

De in het onderhavige financieel verslag gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
gebaseerd op de veronderstelling van continuiteit van de vereniging.

1.3.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging politieke beweging DENK is feitelijk gevestigd te Rotterdam, Schiekade roA 3032 AJ, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63315645.

1.4.

Stelselwijzigingen

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar

2.
2.1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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. In de balans en staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
2.2.

Verlenging bestedingstermijn subsidie Wet financiering politieke partijen

Op 29 september 2020 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kanji' árijksrelaties (kenmerk 20200000570568) besloten om de bestedingstermijn voor het subsidiejaar 2020 te verlengen tot en met 31 maart
2021, De lasten in het eerste kwartaal 2021 met betrekking tot subsidiejaar 2020 worden verantwoord in het
financieel verslag 2020 in de staat van baten en lasten. Deze lasten worden als overige kortlopende schuld
verantwoord in de balans.

2.3.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
2.4.

Materiële vaste activa

Materiéle vaste activa worden gewaardeerd tegen verktijging,sprijs of vervaarcligingsprijs vermeerderd met de
kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op
balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

2.5.

Vorderingen

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

2.6. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden - met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten
3.
3.1. Algemeen
Het saldo van baten en lasten (overschot of tekort) wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen
financiële bijdrage en de kosten en andere lasten over het jaar.

3.2.

Subsidiebaten

Subsidiebaten omvat de verkregen subsidies. De subsidies worden in de jaarrekening opgenomen als opbrengst
zodra er een redelijke zekerheid is dat de vereniging aan de gestelde eisen voldoet.

3.3.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
De afschrijvingen materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

3.4. Personeelsbeloningen

341.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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Materiële vaste activa

4.

Andere vaste
bie i , middelen

januari 2020
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

28.037
-12.649

Boekwaarde

15.388

Mutaties 2020
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

17.948

-

-5.949
11.999

31 december 2020
Verkrijging,sprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde

45.985
-18.598

27.387

Afschrijvingspercentages

5.

20

Overige vorderingen
31 december 31 december
2020
2019

Vordering op Jongerenbeweging OPPOSITIE
Vordering op Stichting wetenschappelijk instituut S'rATERA
Vordering op Stichting Beweging DENK Internationaal
Nog te vorderen subsidies financiering politieke partijen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

e

e

2.189
22.988
107.233
10.410
753

3.153
17.988
4.550
71.239
1.579
975

143.573

109.484

De overige vorderingen hebben allen een resterende looptijd van korter dan een.

6.

Liquide middelen

De liquide middelen staan per 31 december 2020 ter vrije beschikking van de vereniging.
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Verenigingsvermogen

7.

Algemene Bestemmings
reserve
reserve
€

Stand per ijanuari
Overige mutaties
Saldo baten en lasten

106.106
-40.976
36.375

40.976
23.644

Stand per 31 december

101.505

64.620

7.1.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve heeft betrekking op de bijdragen van de raadsleden van de lokale fracties. De
bestemmingsreserve is bestemd voor toekomstige uitgaven ten behoeve van de lokale fracties.

8.
8.i.

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen

De belastingen en premies sociale verzekeringen hebben betrekking op de te betalen loonheffingen.

8.2. Overige schulden
3t december
2020

31 december
2019
€

Vakantiegeldreservering
Vooruitontvangen bedragen
Schuld aan Stichting Beweging DENK Internationaal
Reservering bestedingen n.a.v. verlenging bestedingstermijn
Overige kortlopende schulden

8.275
13.204
8.998
94.44o
20.644

5.544
12.857

145.561

28.537

io.136

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

9.

Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De verplichtingen van de huur van de panden zijn als volgt onder te verdelen:

Einddatum

Rotterdam
Utrecht
Den Haag

31 maart 2022
31 juli 2021
31 juli 2021

Vereniging politieke beweging DENK

2 -5
jaar

< 3 jaar

> 5 jaar

C

€

87.215

21.804

100.515

21.804

8.400
4.900

C

Pagina 9 van 16

Voor het pand in Rotterdam vindt een doorbelasting plaats op jaarbasis aan Stichting Wettenschappelijk
Instituut SFATERA en jongerenbeweging OPPOSITIE.

10.

Baten
Begroting
2020

Subsidiebijdrage
Lidmaatschapsbijdragen/Giften
Overige baten

2020

2019

€

€

615.494
97.360
40.017

615602
94.213
18467

365.700
105484
43.819

752.871

728.282

515.003

Door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn de
mogelijkheden om plannen en activiteiten uit te voeren verminderd. De bestedingen in het kader van de
Subsidiebijdrage van de Wet financiering politieke partijen vallen daardoor in 2020 lagerwit dan begroot Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninlaijkrelaties heeft op 29 september 2020 (kenmerk 20200000570568) de bestedingstermijn van de subsidie 2020 verlengd tot en met 31. maart 2021.
Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen
Overige sociale lasten

Begroting
2020

2020

3019

e

€

€

250.000

162.359
29.833

109.047
21.103

250.000

192.192

130.150

Begroting
r0

2020

2019

Overige lasten

e

Overige personeelskosten
Huisvestilgingskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

25.000
133.199
5.500
7.000
321.172

16.555
121.304
1.286
20.549
310.428

18.519
130.309
5.159
14.306
157.736

491.871

470.122

326.029
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12.1.

Overige personeelskosten
2020

2019

€
Opleidingskosten
Reiskosten personeel
Kantinekosten
Overige personeelskosten

12.2.

124

10.012

2.037
6.346

16.555

18.519

2020

2019

e

€

86.636
14.400
8.414
5.035
2.156
83
909
2.895
776

84.506
7.598
14400
8.220
6.575
1.909
3.106
2.615
1.380

121.304

130.309

Huisvestigingskosten

Huur Rotterdam
Huur Amsterdam
Huur Utrecht
Huur Den Haag
Energiekosten
Gemeentelijke lasten
Gebouw onderhoud
Beveiliging
Schoonm An:kosten
Overige huisvestingskosten

12.3.

1.741
3.399
3.965
7.450

Kantoorkosten
2019

€
Contributie en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Automatisering
Telefoonkosten
Internetkosten
Website kosten

Vereniging politieke beweging DENK

1.267
10.647
1.770
2.676
2.278

1.911

3.187
2.929
2.620
1.620
2.677
1.273

20.549

14.306
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124

Algemene kosten

Campagnekosten en bijeenkomsten
Begeleiding politieke ambtsdragers
Kiezersonderzoek
Advieskosten
Bijeenkomsten
Accountantskosten
Kleine aanschaffingen
Bankkosten
Bedrijfsverzekeringen
Portokosten
Afvalkosten
Overige algemene kosten

13.

2020

2019

e

€

135.950
54.148
12-584
56.951
12.059
9.111
6.152
1.742
2,426
1.279
1.913
16.113

136.868

310.428

157.736

9.257
2.766
1.698
1.664
2.088
1.929
1466

Werknemers

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van FTE (2019: 2). Hiervan zijn
o werknemers werkzaam in het buitenland (2019: o).

14.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel verslag 2020.
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Overzicht van de bijdragen van in totaal € 4.50o of meer
De volgende bijdragen zijn van 4.500 of meer zijn ontvangen in 2020 door Vereniging Politieke beweging
DENK.
t. C. Mor,11.11111111~Utrecht
Datum
Bedraz
7-6-2020

8-6-2020
8-6-2020

8-6-2020
8-6-2020
29-11-2020
29-11-2020
29-11-2020
29-11-2020
2941-2020
31-12-2020
31-12-2020

Totaal

500
500

500
500
500.

500

500
500
$00
500:,
500,
500

6.000

untants en
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Overzicht van de schulden van € 25.000 «meer
Naam Crediteur

geldverstre.kker
Advertentie
GroothandeLni

Adres

Postcode en
Woonplaats

Totaalbedrag

Datum schuld

Van Alkemadelaan
68

2697 AN Den Haag

EUR 32.969,48

4 december 2020

Op 29 september 2020 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kenmerk 20200000570568) besloten om de bestedingstermijn voor het subsidiejaar 2020 te verlengen tot en met 31 maart
2021. De lasten in het eerste kwartaal 2021 met betrekking tot subsidiejaar 2020 worden verantwoord in het
financieel verslag 2020 in de staat van baten en lasten. In onderstaande tabel zijn de schulden van C 25.000 of
meer opgenomen met betrekking tot de schulden aangegaan in het eerste kwartaal 2021 met betrekking tot
subsidiejaar 2020.
Naam Crediteur

geidverstrekker
Ergin's Solution

Adres

Postcode en
Woonplaats

Totaalbedrag

Datum schuld

Nieuw Damlaan

3119 AL Schiedam

EUR 54.147,50

29 maart 2021

497
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Ledenaantal januari 2020
Het ledenaantal per 1 januari 2020 bedraagt:

3.137 leden

Het ledenaantal van de aangewezen politieke jongerenbeweging per ijanuari 2020 IS als volgt opgebouwd:
o Totaal aantal leden:
103 leden
o

Leden jonger dan 14 jaar en ouder dan 27 jaar 1. lid

o

Aantal leden tussen de 14 en 27 jaar

Vereniging ~feite beweging DENK

102 leden
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van vereniging Politieke beweging DENK
A. Verklaring over het financieel verslag en de overzichten
Ons Oordeel
Wij hebben het door ons gewaarmerkte financieel verslag en de overzichten 2020 van vereniging
Politieke beweging DENK te 's-Gravenhage gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid
onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de Wet financiering politieke partijen
bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:
•

Het financieel verslag over 2020 met daarin een weergave van de (financiële) informatie, die
op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is
opgenomen. Het financieel verslag omvat tevens:
o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van
belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie;
Een
opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens
o
omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de
aangewezen jongerenorganisatie.
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag.

•

Een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar
van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste
lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;

•

Een overzicht van de schulden van 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.

Naar ons oordeel geven:
•

het financieel verslag 2020 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen rekening
van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),

•

het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat kalenderjaar
van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste
lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder
b), en

•

het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel
25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld.
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Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2020 gevoegde opgave omtrent het
ledental van de politieke partij en van de aangewezen politieke jongerenorganisatie, conform artikel
26, onder d van de Wet financiering politieke partijen, juist is.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Wij zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en het
financieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke
partijen gestelde voorschriften.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle verricht In overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van het financieel verslag en de overzichten".
Wij zijn onafhankelijk van vereniging Politieke beweging DENK zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (V10) 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 andere informatie
Naast het financieel verslag en de overzichten en onze controleverklaring daarbij, omvat de andere
informatie het activiteitenverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met het
financieel verslag en de overzichten verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling financiering politieke
partijen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij het financieel verslag en de overzichten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere Informatie.
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MAN:

C, Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot het financieel verslag en de
overzichten
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het financieel verslag en de overzichten
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van het financieel verslag
en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. In dit kader is het
bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van het financieel verslag en de overzichten moet het bestuur afwegen of de
organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur het financieel verslag en de overzichten opmaken
op basis van de continikeitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
organisatie 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 organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in het
financieel verslag en de overzichten.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag en de overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van het financieel verslag en de overzichten
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling financiering politieke partijen, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
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het identificeren en inschatten van de risico's dat het financieel verslag en de overzichten
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 doei
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet ais doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de organisatie;
•

•

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 het financieel verslag en de overzichten staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuTteitsveronderstelling 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 organisatie haar
activiteiten in continuiteit 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 het financieel verslag en de overzichten. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze condusies 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 organisatie
haar continuiteit niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de
overzichten en de daarin opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of het financieel verslag en de overzichten een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen, inclusief de financiële rechtmatigheid daarvan.

Wij communiceren met het bestuur 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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Overzicht van de bijdragen van in totaal E 4.500 «meer
Er zijn geen bijdragen van in totaal € 4.50o of meer ontvangen van een gever voor het boekjaar 2020.
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Overzicht van de schulden van E 25.000 of meer
Er zijn geen schulden van 25.000 of meer van toepassing voor het boelijaar 2020.
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Overzicht van de bijdragen van in totaal € 4.500 «meer
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Overzicht van de schulden van C 25.000 of meer
Er zijn geen schulden van 25.000 of meer van toepassing voor het boekjaar 2020.
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Overzicht van de bijdragen van in totaal C 4.500 °linieer
Er zijn geen bijdragen van in totaal e 4.500 of meer ontvangen van een gever voor het boekjaar 2020.
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Overzicht van de schulden van C 25.000 of meer
Naam Credit
' eur Adres
/

geldverstrekker
Ministerie van
Rijnaraat 8
Buitenlandse Zaken
(subsidie Shiraka
2020)
Ministerie van
Rljnstraat 8
Buitenlandse Zaken
(subsidie Shiraka
2019)

Stichting Beweging DENK Internationaal

Postcode en
Woonplaats

Totaalbedrag

Datum schuld

2515 XP Den Haag

EUR 76.242

31 december 2020

2515 XP Den Haag

EUR 34.925

31 december 2020
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