
JAARVERSLAG 2020

BESTUURSVERSLAG

Algemeen
Correspondent Foundation (Stichting Correspondent) is op 18-09-2020 opgericht
en gevestigd te Amsterdam.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
- I. Azuike, voorzitter
- A.D. Remmelts, penningmeester
- H. de Zwart, secretaris

De stichting heeft één betaalde medewerker, te weten:
- A. de Groot, algemeen directeur

Doelstelling
Correspondent Foundation heeft ten doel het aanjagen van maatschappelijke vooruitgang via
constructieve journalistiek. De stichting doet dit onder meer door het ondersteunen van
ona�ankelijke en innovatieve (onderzoeks)journalistiek, het mogelijk maken van
bewustwordingscampagnes, dialoog en activiteiten gericht op beleidsverandering, het
bevorderen van kritisch denken, kennisuitwisseling (bijvoorbeeld in het onderwijs) en het
stimuleren van onderlinge samenwerking.

Correspondent Foundation steunt en initieert projecten en andersoortige initiatieven die
bijdragen aan kritische, ona�ankelijke media, aan voorlichting en bewustwording en in het
geheel aan een sterke, democratische rechtsstaat. Dit doet ze onder andere door het werven
van fondsen, het bieden van financiering, projectvoorbereiding en evaluatie, strategisch
advies en door het met elkaar verbinden van verschillende partijen en initiatieven.

Terugblik op 2020

Vooronderzoek (feb-jun)
Voorafgaand aan de oprichting van de Correspondent Foundation heeft Anika de Groot op
verzoek van De Correspondent uitvoerig onderzoek gedaan naar de behoefte, haalbaarheid
en mogelijke impact van een stichting die journalistiek inzet voor maatschappelijke
verandering. De uitkomst hiervan was positief.

De stichting zou op basis van de gevoerde gesprekken vooral moeten bijdragen aan drie
ambities:



1. Verdiepen - context bieden aan de grote thema’s van deze tijd, ruimte geven om
problemen te analyseren en oplossingen aan te dragen.

2. Verbreden - genuanceerde en constructieve journalistiek voor zoveel mogelijk
mensen toegankelijk maken en dialoog bevorderen.

3. Veranderen - verschillende organisaties en disciplines met elkaar verbinden om
samen in actie te komen rond een maatschappelijk thema.

De Correspondent Foundation zou met deze opzet een organisatie kunnen zijn die het beste
van de journalistiek combineert met de kracht van een maatschappelijke beweging. Het
draagvlak onder de leden van De Correspondent voor een dergelijk initiatief was hoog. De
‘Wat nu?’ vraag  (‘Goed dat dit wordt aangekaart, maar wat doen we eraan?’) - bleek een van
de meest gestelde vragen onder de artikelen. Leden zouden graag zien dat er meer ruimte
komt voor onderzoeksjournalistiek, het bereiken van een veel grotere en bredere doelgroep
en het aanjagen van verandering op basis van de journalistieke inzichten. Daarbij mocht
zeker de samenwerking worden gezocht met andere partijen.

Het soort activiteiten die de stichting dan mogelijk zou kunnen maken zijn:

- Diepgravende (onderzoeks)journalistiek. Onderzoeksprojecten vragen vaak een
grote tijdsinvestering, en zijn vaak te intensief of risicovol voor een redactie om alleen
te dragen. De stichting kan De Correspondent (of andere journalistieke organisaties)
ondersteunen om een journalist aan te nemen die undercover gaat om een misstand
aan het licht te brengen. Of een onderzoeksassistent in te zetten om openbare
bestuursstukken uit te spitten.

- Bewustwordingscampagnes. De stichting zou campagnes mogelijk kunnen maken
van journalistiek-maatschappelijke organisaties om de aandacht te vestigen op een
groot maatschappelijk probleem. Bijvoorbeeld zoals De Correspondent eerder deed
met het pamflet ‘Het water komt’ (door Rutger Bregman) waarbij klimaatverandering
onder de aandacht van een miljoenenpubliek werd gebracht.

- Beleidsbeïnvloeding. De stichting kan initiatieven steunen die politieke verandering
aanjagen op basis van goed onderbouwde journalistieke bevindingen. Een voorbeeld
is het manifest Schuldvrij van De Correspondent. Daarin stelde correspondent Jesse
Frederik samen met een actiegroep de misstanden in de schuldenindustrie aan de
kaak, wat uiteindelijk heeft bijgedragen aan een nieuwe schuldenaanpak.

- Journalistieke innovatie en samenwerking. Met de stichting kunnen we activiteiten
mogelijk maken die gericht zijn op vernieuwing en toegankelijkheid van de
journalistiek zelf. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe vertelvormen, websites
toegankelijker maken voor mensen met een beperking of het aanleggen van open
source-databases.

- Educatie en voorlichting. Tot slot zouden we met de stichting kunnen bijdragen aan
het onderwijs. Denk aan het maken van lesmaterialen over maatschappelijke thema’s,
gebaseerd op journalistiek onderzoek, zoals  de serie Verzwegen geschiedenis van
De Correspondent, over het koloniale verleden van Nederland en de relatie tot
hedendaags racisme.
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De bereidheid bij te dragen aan een stichting onder de leden was hoog, evenals het
enthousiasme binnen het team van de Correspondent en het aantal fondsen die de stichting
mogelijk zouden kunnen ondersteunen. Meest logisch bleek om de stichting in te richten als
een grantmaking organisatie met een faciliterende rol. In deze setting is de stichting zelf geen
uitvoerder, maar inventariseert het projectideeën van andere journalistiek-maatschappelijke
organisaties. De stichting beoordeelt de projectvoorstellen, brengt verschillende partijen met
elkaar in verbinding om samen te werken en ondersteunt vervolgens in de fondsenwerving.
Het bestuur houdt toezicht op de projectvoortgang, het dienen van het publieke belang en de
maatschappelijke impact.

Oprichting en werving bestuursleden ( jul-sep)
In de zomer van 2020 werd vanuit het bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) van De
Correspondent groen licht gegeven voor het oprichten van de ona�ankelijke stichting. Anika
de Groot werd gevraagd dit in goede banen te leiden en werd voorgedragen als directeur
van de Correspondent Foundation. Zij zette de vacatures voor bestuursleden uit. Met hulp
van de pro-bono juridische ondersteuning van Price Waterhouse Coopers (PWC) kon het
beleidsplan worden opgesteld, waarbij het vooronderzoek de basis vormde. In september
werd de stichting formeel opgericht, onder leiding van eerste bestuurder Ali Remmelts
(beoogd penningmeester).

Organisatie, project verkenning en campagne voorbereiding (okt-dec)
In november was, met de aanstelling van Ikenna Azuike als voorzitter en Hans de Zwart als
secretaris, het bestuur compleet. In het laatste kwartaal lag de focus van bestuur en directie
op het inrichten van de organisatie (administratie, financiën, verzekeringen, huisstijl, website,
CRM-systeem, etc.). Het beleidsplan werd aangescherpt en er werd een adviescommissie
benoemd voor de verkenning van de eerste projecten voor de Correspondent Foundation.
De leden van de adviescommissie werden per 1 januari 2021 voor één jaar benoemd: te
weten: R. Wijnberg, R. Smits, M. Klein Lankhorst en M. Goslinga. Eind 2021 wordt de
samenstelling voor het volgende jaar bepaald. In het beleidsplan staan de bevoegdheden en
werkwijze met de adviescommissie omschreven. Tot slot werd een
(fondsenwervings)campagne voorbereid voor lancering van de stichting onder de leden van
De Correspondent. Aanvankelijk was deze gepland voor de maand december, maar werd
uiteindelijk doorgeschoven naar februari.

In dit boekjaar heeft het bestuur (naast de nodige kennismakingsgesprekken en overleg per
e-mail) éénmaal formeel vergaderd: op 16 december 2020.

Toelichting financiën 2020 en vooruitblik 2021

De staat van baten en lasten 2020 is afgesloten met een negatief resultaat. Dit is conform
onze verwachting, waarin het bestuur er rekening mee hield dat de kosten voor de baten
zouden uitgaan.

Bij het vooronderzoek voor de stichting is een verkenning gemaakt van de verwachte
inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. 2020 was daarin een opstartjaar, waarin nog
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geen fondsen konden worden aangetrokken en er vooral operationele uitgaven (kosten
vooronderzoek, personeelskosten, organisatie-inrichting) werden gedaan.

Vanaf 2021 verwacht de stichting een groter deel van de inkomsten aan te kunnen wenden
voor activiteiten binnen de missiedoelstelling. De fondsenwervingsstrategie bestaat uit een
combinatie van activiteiten gericht op particulieren (primair de leden van De Correspondent),
vermogende particulieren en diverse fondsen (vermogensfondsen, subsidieverstrekkers). De
begrote inkomsten voor 2021 bedragen €156.000, te weten:

- €84.000* van particulieren - algemeen (waarvan 75% op doorlopende machtiging)
- €24.000 van particulieren - grote gevers (eenmalige bijdragen)
- €48.000 uit fondsen / subsidies (eenmalige bijdragen)

*Bij opstelling van deze jaarrekening is het resultaat van de lanceringscampagne reeds bekend. Deze
is ruim boven verwachting. De stichting heeft inmiddels 1300 donateurs, die gezamenlijk €115.000
hebben gedoneerd/toegezegd. Driekwart van deze inkomsten is vastgelegd als doorlopende
machtiging. Er moet rekening worden gehouden met een klein percentage uitval / opzeggingen (naar
verwachting +/- 5 tot 10%), maar het is duidelijk dat de prognose op “particulieren - algemeen”
ruimschoots zal worden gehaald en daarmee een stabiele terugkerende basis van inkomsten vormt.

Het bedrag dat wordt aangewend voor de missiedoelstelling is een optelsom van de
programmakosten en kosten communicatie. Onder programmakosten vallen de directe
projecttoekenningen (vanaf 2021) en een percentuele tijdsinvestering van de directeur
(lastenverdeling personeelskosten). In 2020 ging vanwege het opstartjaar relatief veel tijd uit
naar beheer en administratie (30%) en daardoor iets minder aan de missiedoelsteling. De
komende jaren zal de urenverdeling naar verwachting uitkomen op besteed aan 60%
missiedoelstelling en 10% beheer en administratie. Het verwachte urenpercentage besteed
aan fondsenwerving (30%) is in lijn met de doelstelling van de stichting om projecten
financieel mogelijk te willen maken en de uitvoering grotendeels te beleggen bij
partnerorganisaties (in de beginjaren met name De Correspondent).

De kosten van het vooronderzoek, de oprichting van de stichting en de uitgaven voor 2020
zijn voorgefinancierd door De Correspondent. Hiertoe is een leenovereenkomst gesloten met
zachte voorwaarden en een gespreide terugbetalingsregeling.

De stichting heeft één medewerker (0,8 FTE) te weten de directeur, benoemd op 1 oktober
2020. Haar salaris is sector conform en vastgesteld door het bestuur. De bestuursleden zijn
onbetaalde vrijwilligers. Zij ontvangen geen loon voor hun werkzaamheden, enkel een
onkostenvergoeding naar redelijkheid op basis van declaratie. Er zijn geen leningen,
voorschotten of garanties gegeven aan de directeur of bestuursleden.

De Correspondent Foundation heeft geen winstoogmerk. Een positief saldo wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen, een negatief saldo wordt ten laste van het eigen
vermogen gebracht. Binnen het eigen vermogen wordt vanaf 2021 gestreefd naar een
continuïteitsreserve, onder meer om schommelingen in inkomsten te kunnen opvangen.
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De liquide middelen bedragen bestaan uit de rekening-couranttegoeden en spaartegoeden
op de bankrekening. De Correspondent Foundation sluit elke vorm van beleggen uit. Op
basis van de realisatie van 2020, de realisatie van de prognose van de lanceringscampagne
en de verdere vooruitblik 2021 is het bestuur van mening dat de stichting financieel gezond is
en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenkomstig de Richtlijn voor jaarverslaggeving
voor organisaties zonder winststreven (RJ640) en omvat de balans en de staat van baten en
lasten per 31 december 2020, alsmede een toelichting hierop. Het bestuur heeft ervoor
gekozen in het oprichtingsjaar, mede gezien het beperkte aantal mutaties, te volstaan met het
extern laten samenstellen van de jaarrekening. Een ona�ankelijke accountantscontrole staat
gepland voor de jaarrekening van 2021.

Namens het bestuur,

Ikenna Azuike, voorzitter Ali Remmelts, penningmeester Hans de Zwart, secretaris

Amsterdam, 22 juni 2021
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JAARREKENING

Samengesteld door HZW Accountants & Belastingadviseurs
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1  ALGEMEEN

1.1  Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanjagen van maatschappelijke vooruitgang via constructieve journalistiek,
het dienen van de samenleving en het versterken van de democratische rechtsstaat, alsmede al hetgeen
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.

1.2  Stichting

Bij notariële akte d.d. 18 september 2020 verleden voor notaris Van Heteren te Veenendaal is opgericht
de Correspondent Foundation. De activiteiten worden met ingang van voornoemde 
datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Correspondent Foundation.

1.3  Bestuur en directie

Bestuurssamenstelling
I.P. Azuike Voorzitter
A.D. Remmelts Penningmeester
H. de Zwart Secretaris

Directie
A.T. de Groot - van den Bergh
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2  Medewerkers

Het aantal medewerkers ultimo 2020/2019 bedroeg:

31-12-2020 31-12-2019
Directie 1 n.v.t.
Overige medewerkers 0 n.v.t.

1 n.v.t.

Per 1 oktober 2020 bedraagt het aantal FTE's 0,8 (in 2019: n.v.t.)

3  Bestuursverslag

Het bestuursverslag is afzonderlijk door het bestuur opgesteld en goedgekeurd.

4   RESULTAATVERGELIJKING

4.1 Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 88.958 tegenover positief € 0 over 2019. De vergelijkende cijfers ontbreken 
vanwege het feit dat de stichting in 2020 is opgericht. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2020 2019 Verschil
         €          €          €

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 125 0 125
Som der baten 125 0 125

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling Programma's 24.273 0 24.273
Doelstelling Communicatie 18.473 0 18.473

42.746 0 42.746

Kosten eigen fondsenwerving 25.186 0 25.186

Beheer en administratie 21.151 0 21.151

Som der lasten 89.083 0 89.083

Resultaat voor bestemming -88.958 0 -88.958

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve -88.958 0 -88.958

-88.958 0 -88.958
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1   BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
            €             € 

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen 1
Debiteuren 0 0
Overige vorderingen en overlopende activa 726 0

726 0

Liquide middelen 2 46.027 0

Totaal 46.753 0
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PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
            €             € 

Reserves
Continuïteitsreserve 3 -88.958 0
Totaal reserves -88.958 0

Langlopende schulden 4 126.254 0

Kortlopende schulden 5
Crediteuren 818 0
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 4.456 0
Overige schulden 4.183 0

9.457 0

Totaal 46.753 0
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2   STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Resultaat Begroting Resultaat
2020 2020 2019

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving 6 125 0 0
Som der baten 125 0 0

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling Programma's 7 24.273 24.449 0
Doelstelling Communicatie 8 18.473 19.899 0

42.746 44.348 0

Kosten eigen fondsenwerving 9 25.186 25.749 0

Beheer- en administratiekosten 10 21.151 25.723 0

Som der lasten 89.083 95.820 0

Resultaat voor bestemming -88.958 -95.820 0

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve -88.958 -95.820 0

-88.958 -95.820 0
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3  GRONDSLAGEN JAARREKENING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Correspondent Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Barentszplein 7 te Amsterdam en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 80367216

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 640 "organisaties zonder winststreven, 
zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.  Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de 
kosten van de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor deze bijeengebracht zijn.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

CONTINUÏTEIT
De Stichting bevindt zich in de opstartfase. Ter financiering van de opstartkosten is een lening verstrekt door De Correspondent B.V.
Het bestuur is van mening dat de voorgenomen plannen kunnen leiden tot een financieel gezonde organisatie. Dit
blijkt uit de opgestelde meerjarenprognose 2020-2025. Derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de
veronderstelling dat de activiteiten gecontinueerd kunnen worden.

VERGELIJKENDE CIJFERS
Aangezien de Stichting in 2020 is opgericht zijn er geen vergelijkende cijfers.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een
restwaarde. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

Liquide middelen, lang- en kortlopende schulden (financiële instrumenten)
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze
ter vrije beschikking. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden
De lang- en kortlopende schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde) gewaardeerd.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen zijn onderverdeeld in een continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Een continuïteitsreserve dient als buffer in het geval van tegenvallende resultaten. Bestemmingsreserves en -fondsen worden gevormd 
als er baten voor een specifieke bestemming worden ontvangen die niet in hetzelfde jaar worden besteed. 
De bestedingsmogelijkheid wordt bij een bestemmingsreserve bepaald door het bestuur en bij een bestemmingsfonds door een externe partij.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
De baten en de lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door de baten uit eigen fondsenwerving en de overige 
baten te verminderen met de kosten van fondsenwerving, uitvoeringskosten en de bestedingen aan de doelstelling.

Baten
De baten worden verantwoord in het jaar waarin de giften zijn ontvangen c.q. de diensten zijn verricht.
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarover de subsidie is toegezegd.
Rentebaten worden verantwoord onder de post 'financiële baten en lasten'.

Lasten
Lasten worden onderveeld naar de hoofdgroepen 1) doelstellingen, 2) kosten eigen fondsenwerving en 3) beheer- & administratiekosten.
Lasten kunnen ofwel direct worden toegerekend aan een hoofdgroep ofwel indirect via een intern bepaalde verdeelsleutel. 

Kosten en bestedingen aan de doelstelling worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Uitvoeringskosten van de eigen organisatie alsmede publiciteitskosten worden, voor zover deze niet direct
kunnen worden toegerekend aan de activiteiten eigen fondsenwerving en bestedingen aan de doelstelling,
toegerekend op basis van een verdeelsleutel.

GRONDSLAGEN VAN VALUTAOMREKENING
Transacties in vreemde valuta welke gedurende de verslagperiode zijn afgewikkeld, worden opgenomen tegen 
de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende bezittingen en schulden worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum.

PENSIOENEN
De pensioenregeling is volledig extern ondergebracht en betreft een beschikbare premie regeling. 
Onder de personele lasten opgenomen pensioenverplichtingen zijn beperkt tot de jaarlijkse overeengekomen premie.
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4  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 2020 2019
           €            €

Vlottende activa

1. Vorderingen

Debiteuren

Saldo per 31 december 0 0
Voorziening 0 0
Balans per 31 december 0 0

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde verzekeringen 726 0

726 0

2. Liquide middelen
Triodos 347 0
Gelden onderweg 45.680 0

46.027 0

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
De post 'gelden onderweg' betreft het nog te ontvangen restant van de langlopende lening beschikbaar gesteld door De
Correspondent B.V.
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PASSIVA 2020 2019
           €            €

Reserves 

3. Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 0 0
Resultaat -88.958 0
Saldo per 31 december -88.958 0

4. Langlopende schulden
Lening De Correspondent B.V.

Stand per 1 januari 0 0
Opnames 125.000 0
Aflossingen 0 0
Bijgeschreven rente 1.254 0
Stand per 31 december 126.254 0
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar 0 0
Langlopend deel per 31 december 126.254 0

De lening is verstrekt ter financiering van de kosten. De rente bedraagt 4%. Aflossing plus rentebetaling moet op of voor einddatum
plaatsgevinden. De einddatum is 31-12-2027. Er zijn geen zekerheden gesteld.

5. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Lening De Correspondent B.V. 0 0

Crediteuren
Saldo per 31 december 818 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 4.456 0

Overige schulden
Vakantiegeld 1.018 0
Pensioenen 1.152 0
Administratiekosten 908 0
Accountantskosten 1.000 0
Automatiseringskosten 105 0

4.183 0
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Ultimo 2020 zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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5   TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Resultaat Begroting Resultaat
2020 2020 2019

6. Baten uit eigen fondsenwerving
Giften particulieren - algemeen (< € 5.000) 125 0 0

125 0 0

7. Lasten besteed aan doelstelling Programma's
Vooronderzoek Stichting 19.709 17.950 0
Directe personeelskosten 4.564 6.499 0

24.273 24.449 0

8. Lasten besteed aan doelstelling Communicatie
Website 9.319 9.000 0
Huisstijl 6.300 7.000 0
Representatiekosten 116 0 0
Directe personeelskosten 2.738 3.899 0

18.473 19.899 0

9. Kosten eigen fondsenwerving
Vooronderzoek Stichting 19.709 17.950 0
Directe personeelskosten 5.477 7.798 0

25.186 25.749 0

10. Beheer- en administratiekosten
Vooronderzoek Stichting 9.855 8.975 0
Directe personeelskosten 5.477 7.798 0
Indirecte kosten eigen organisatie 5.820 8.950 0

21.151 25.723 0
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6   VERDELING UITVOERINGSKOSTEN NAAR BESTEMMING 2020

Resultaat Begroting Resultaat
2020 2020 2019

Personeelskosten
Bruto salarissen incl vakantiegeld en keuzebudget 13.737 25.644 0
Sociale lasten 2.865 0 0
Pensioenpremie 1.152 0 0
Reis- en verblijfkosten 175 350 0
Onkostenvergoedingen 90 0 0
Wervingskosten 236 0 0

18.255 25.994 0

Doorbelast vooronderzoeksfase
Bruto salarissen incl vakantiegeld en keuzebudget 39.018 44.876 0
Sociale lasten 8.528 0 0
Pensioenpremie 1.350 0 0
Reis- en verblijfkosten 137 0 0
Onkostenvergoedingen 240 0 0

49.273 44.876 0

Aantal FTE's 0,8 0,00 0,00

Bezoldiging van (voormalig) bestuurders en commissarissen
Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldiging met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen
leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

Kantoorkosten
Automatisering 315 1.800 0
Telefoonkosten 19 500 0
CRM-systeem 840 0 0
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 218 0 0

1.392 2.300 0

Website/huisstijl kosten
Website 9.319 9.000 0
Huisstijl 6.300 7.000 0

15.619 16.000 0

Representatiekosten 116 0 0

Algemene kosten
Accountantskosten 1.000 1.000 0
Administratie- en salarisadministratiekosten 908 1.000
Notariskosten 1.265 2.500 0
Overige algemene kosten 0 2.150 0

3.173 6.650 0
Rente
Rentelast lening o/g De Correspondent B.V. 1.255 0 0

1.255 0 0

Totaal uitvoeringskosten 89.083 95.820 0
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Lastenverdeling 2020

Totaal Programma's
 Communi-

catie
Kosten 
Fondsenw

Beheer & 
Administr

Verdeling uitvoeringskosten 2020
Personeelskosten 18.255 4.564             2.738        5.477            5.477         
Doorbelast vooronderzoeksfase 49.273 19.709           -            19.709          9.855         
Kantoorkosten 1.392 -                 -            -                1.392         
Website 9.319 -                 9.319        -                -             
Huisstijl 6.300 -                 6.300        -                -             
Representatiekosten 116 -                 116           -                -             
Algemene kosten 3.173 -                 -            -                3.173         
Financiële baten en lasten 1.255 -                 -            -                1.255         
Totaal 89.083 24.273 18.473 25.186 21.151

Prognose 2020 95.820 24.449           19.899     25.749          25.723       

2019 -                 -                 -            -                -             

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 22 juni 2021

I. Azuike A.D. Remmelts H. de Zwart
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7   SAMENSTELLINGSVERKLARING 2020

Aan: het bestuur

De jaarrekening van de Correspondent Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten 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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek (BW). 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 hebben wij door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de
Correspondent Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar 
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
HZW accountants & belastingadviseurs

Drs. G.W.J. Burink RA
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