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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2012. Een jaar waarin de realisatie van ons statutaire doel “Het
bevorderen van alle soorten van podiumkunst, waaronder theater, dans, zang
muziekuitvoeringen, en alles wat daarmee in de ruimste zin te maken heeft” een stuk dichterbij
gekomen is.
Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Ede een positief besluit genomen om het
Frisogebouw inderdaad een culturele bestemming te geven met Akoesticum als een van de
grootste gebruikers. Een team van bouwkundig adviseurs heeft vanaf september 2012 de
plannen verder uitgewerkt en in Januari 2013 is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Vanaf het
derde kwartaal van 2013 zal het gebouw opgeknapt worden en aangepast aan de programma’s
van eisen van alle gebruikers. Wij gaan er nu van uit dat aan het einde van de zomer van 2014
de deuren open zullen zwaaien, waarmee we redelijk op planning liggen.
Op 23 november 2012 hebben we een open dag gehad voor al onze sympathisanten,
vrijwilligers, bestuurders en samenwerkingspartners. Dit was een zeer inspirerende dag met
grote opkomst die ons veel nieuwe inspiratie gegeven heeft. Evenzo blijven we adhesie
betuigingen ontvangen waar we veel energie aan ontlenen.
...the Netherlands are currently lacking such an institution. Not only the rich music life in the
Netherlands would profit from such an institution, also music groups from the neighbouring
countries could go to the Netherlands for some days of intensive rehearsals and international
music organisations would be able to organise international academies of further education as
well as expert meetings.
(European Choral Association Europa Cantat)
Ik ken dit soort cultuurhuizen uit het buitenland, het zijn bronnen van creativiteit op allerlei
gebied
(Albert Wissink, Koorschool Midden-Gelderland)
We zijn ook zeer verheugd te kunnen melden dat Gijs Scholten van Aschat, Pia Douwes en
Tijmen Botma zich als ambassadeurs enthousiast voor ons inzetten. Hun energie is voor ons een
enorme inspiratiebron.
Ook zijn wij verheugd dat EY Accountants de controle van onze jaarrekening ter hand heeft
genomen. Deze is opgenomen in dit jaarverslag.
Het bestuur van de stichting Akoesticum wenst u veel inspiratie toe en mocht u naar aanleiding
van dit jaarverslag vragen hebben of beter nog van mening zijn dat u kunt helpen onze visie te
realiseren, aarzel vooral niet contact op te nemen via onze website www.akoesticum.nl.
Namens het Bestuur van Stichting Akoesticum,

Leo Bedaux
Voorzitter

De Bilt, oktober 2013
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UITVOERING VAN DE DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van Akoesticum zoals vastgelegd in de statuten omvatten onder andere:
1. het onder de aandacht brengen van podiumkunsten
2. het scheppen van gelegenheid om mensen op te leiden voor podiumkunsten;
3. het scheppen van gelegenheid en het verlenen van faciliteiten om podiumkunsten te
repeteren/ beoefenen
4. het bieden van de mogelijkheid van een podium om op te treden
5.
6.

zorgen voor oefenmuziekinstrumenten, zoals vleugel, slagwerk, kleine en grote vleugel
voor de middenzalen, symfonisch slagwerk, klavecimbel, kistorgel, etcetera
alles te verrichten dat overigens nog in de ruimste zin aan het doel bevorderlijk kan zijn

In dit jaarverslag zullen we wederom op enkele van deze doelstellingen nader ingaan.
2.1

Faciliteiten om podiumkunsten te repeteren/ beoefenen

Het Akoesticum zal intrekken in het Frisogebouw, een kazernegebouw naast station EdeWageningen. Het is een karakteristiek monument uit 1903 met een rijke geschiedenis, goed
bereikbaar per openbaar vervoer vanuit alle hoeken van het land en voorportaal van de Veluwse
Poort.
In 2012 is een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt waarin het volledige programma van eisen is
opgenomen:
•

Een gebouw met faciliteiten voor podiumkunsten
waarin gerepeteerd en overnacht kan worden door
grote groepen

•
•

Een grote zaal, 2 midden zalen en 8 kleinere oefenzalen
De zalen zijn ook geschikt voor theater- en
dansuitvoeringen.

•

Ca 50 2 of meerpersoons slaapvertrekken met een
capaciteit van 120-140 bedden, een eetruimte en
ontspanningsmogelijkheden zowel binnen als buiten.

•

Het gebouw is erg goed bereikbaar (direct naast station-Ede Wageningen)

2.2

Zorgen voor oefenmuziekinstrumenten

Wij kunnen op dit punt tot onze grote vreugde meedelen dat het internationale
Adams Musical Instruments de grote oefenzaal van Akoesticum zal inrichten
met alle grote slagwerkinstrumenten voor een orkest. Het instrumentarium
bestaat uit onder andere: een set van 4 pauken, concert bas drum, xylofoon,
klokkenspel, vibrafoon, marimba, tamtam, buisklokken,
temple blocks, stokkentafels, bekken wegzet standaard.
De firma Johannus verzorgt een (kist)orgel en er zijn toezeggingen ontvangen van
onder andere VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, kfHein fonds, Bouwfonds
Cultuurfonds en Rabo Cooperatiefonds.
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2.3

Betaalbare prijs

Uit onderzoek onder de toekomstige gebruikers weten we wat de behoeftes zijn. Betaalbare
kwaliteit staat voorop. Op allerlei manieren onderzoeken we wat kan bijdragen aan het zo
betaalbaar mogelijk maken voor zoveel mogelijk doelgroepen
Zo zal er een forse investering in duurzaamheid worden gedaan
in het gebouw. Daardoor zullen onder andere de energiekosten
drastisch naar beneden gaan.
Voor andere eenmalige investeringen (waaronder inventaris) zijn
reeds diverse fondsen geïnteresseerd om bij te dragen.

3

FINANCIERING

In deze voorbereidingsfase is Stichting Akoesticum aangewezen op
voorfinanciering en donaties om de kosten te kunnen betalen voor het
uitwerken van de bouwplannen, het inwinnen van juridisch en
financieel advies en het opbouwen van de organisatie. Onze partners
van het eerste uur werken met ons op
basis van voorfinanciering.

Zodra het Akoesticum een feit is verwachten we projectfondsen te
blijven werven voor speciale evenementen of doelgroepen.

4

ORGANISATIE

4.1
Bestuur
Akoesticum is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In 2012 is de
portefeuille van secretaris overgegaan van Christien Timmer naar Rob Herremans. De vacature
die er was is opgevuld door Appie Alferink, directeur van ZIMIHC. Tenslotte is Loek Meijers als
penningmeester toegetreden ter vervanging van Victor van Haeren die samen met Harold
Lenselink als kwartiermakers het Akoesticum operationeel vorm gaan geven.
Het bestuur van de stichting bestaat uit

Einde
bestuurstermijn

Leo Bedaux – Voorzitter

December 2014

bedrijfskundige en interim bestuurder in de gezondheidszorg
Rob Herremans – Secretaris

December 2014

voormalig directeur van verschillende buitenlandse Philips vestigingen
Loek Meijers – Penningmeester

December 2016

Partner van adviesbureau ConQuaestor
Christine Timmer – Lid

Oktober 2014

werkzaam in het onderwijs
Appie Alferink – Lid

December 2016

Directeur ZIMIHC, huis voor amateurkunst
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De bestuurstermijn is reglementair vastgesteld voor een periode van 4 jaar en kan 1-malig voor
eenzelfde periode verlengd worden.

Stichting Akoesticum
Christine Timmer
Fondsen

Rob Herremans
Secretaris

Comité van advies
• Prof. Arjo Klamer, hoogleraar
economie Erasmus Universiteit
• Robert van Ieperen, partner
adviesbureau Fakton

4.2

Leo Bedaux
Voorzitter

Appie Alferink
Cultuur

Loek Meijers
Penningmeester

Kwartiermakers
Victor
van Haeren
zakelijk

Harold
Lenselink
artistiek

Vrijwilligersbeleid

Stichting Akoesticum doet een groot beroep op vrijwilligers die veelal pro deo en
in sommige gevallen tegen geringe vergoeding hun bijdrage leveren aan het
realiseren van de visie. Deze vrijwilligers worden vooral geselecteerd uit het
eigen netwerk van het bestuur en de initiatiefnemers op basis van passie,
competenties en solide referenties. Alle afspraken en eventuele vergoedingen
worden transparant vastgelegd. Ook in de toekomst, als het initiatief eenmaal
staat, verwacht de stichting veel met vrijwilligers te blijven werken.

4.3

Verantwoording en beleid

De stichting Akoesticum legt verantwoording over haar beleid af via de website, jaarverslag,
presentaties en dergelijke.
Akoesticum is in deze opbouw fase sterk van fondswerving afhankelijk en verwacht ook in de
toekomst regelmatig met behulp van fondswerving initiatieven te stimuleren die een steuntje in
de rug nodig hebben. Om die reden hanteert de stichting de geldende richtlijnen van het CBF en
zal te zijner tijd het Keurmerk of Certificaat overwegen.
4.4

Meerjarenbeleidplan

Ten opzichte van het vorige jaarverslag liggen we iets achter op de eerdere prognose maar is de
fasering nog gelijk gebleven. Als de ontwikkelingen zich naar onze verwachtingen voltrekken
zien de komende jaren er als volgt uit:
2012 Voorbereidingsjaar
Op basis van het voorontwerp van het Frisogebouw is een Voorlopig Ontwerp opgesteld.
2013 Uitvoeringsjaar
Het Definitief Ontwerp wordt opgesteld worden waarmee een sloop- en bouwvergunningen kan
worden aangevraagd. De aanbesteding van aannemer en installateur is in januari 2013
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afgerond. Op 1 augustus 2013 is het ontwerpbesluit ten aanzien van het verlenen van de
omgevingsvergunning gepubliceerd We verwachten dat vanaf het vierde kwartaal 2013 de
verbouwing gerealiseerd wordt.
2014 Openingsjaar
In dit jaar verwachten we het restant van de verbouwingsactiviteiten en activiteiten in verband
met een feestelijke ingebruikname van de locatie in het derde kwartaal.
Periode 2014 en verder
In deze periode is het Akoesticum operationeel en werkt dan met een eigen jaarlijkse
exploitatiebegroting. We gaan er van uit dat er ca 2 jaar nodig zijn om het break even punt te
bereiken en er dus aanloopverliezen gefinancierd moeten worden (zie bijlage 4). Voor specifieke
evenementen en doelgroepen zal projectgebonden funding verzorgd worden.
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5

MEERJARENPROGNOSE

In 2013 is een meerjaren prognose gemaakt van de balans en verlies en winstrekening op basis
van de meest recente inzichten, uitgaande van in gebruik name van het gebouw in het derde
kwartaal van 2014.
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Balans Akoesticum

Inflatie

2.0%

Kosten index
2012

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Reserves
Fondsen
Totaal reserves & fondsen
Voorzieningen
Externe financiering
Achtergestelde lening
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal voorzieningen en schulden
Totaal passiva

2013

2.0%
2014

2015

2016

2017

2018

100,000

744,000

679,272

614,543

549,815

485,086

100,000

744,000

679,272

614,543

549,815

485,086

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,249

10,000

10,724

10,724

10,724

10,724

10,724

25,997

326,607

131,064

224,761

200,562

246,715

297,832

31,246

336,607

146,788

240,485

216,286

262,439

313,556

31,246

436,607

890,788

919,756

830,829

812,253

798,642

-

106,701

651,331

455,788

334,756

315,829

367,253

-99,370

-195,543

-121,032

-18,927

51,424

56,389

7,331

455,788

334,756

315,829

367,253

423,642

400,000

400,000

400,000

360,000

320,000

280,000

150,000

120,000

90,000

60,000

1,701
5,000
6,701

24,546
29,276

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

24,546

429,276

435,000

585,000

515,000

445,000

375,000

31,247

436,607

890,788

919,756

830,829

812,253

798,642
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FINANCIEEL VERSLAG 2012

Jaarrekening 2012
van
Stichting Akoesticum

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:

De Bilt
Park Arenberg 9
3731 EN De Bilt
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Bestuursverslaq
Het jaarverslag van Stichting Akoesticum per 31 december 2012 ligt ter inzage op het kantoor van de
stichting.

De Bilt, 22 oktober 2013

L. Bedaux (Voorzitter)
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Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

Werkelijk 2010

0

0

Balans per 31 december 2012

1

Bedragen in Euro’s

Balans 2012
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
0
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa doelstelling
Overlopende activa bedrijfrsvoering

31.500
5.249

5.936

Liquide middelen

25.997

11.149

1.714

Totaal

31.247
31.247

48.585
48.585

1.714
1.714

Conti nuiteitsreserve

1.201

-2.189

707

Bestemmingsreserve

5.000

-2.189

707

Effecten

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves

Overige reserves
6.201
Fondsen
Bestemmingsfondsen

0

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden

25.046

50.774

1.008

Totaal

31.247

48.585

1.714

Voorzieningen
Langlopende schulden
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2

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

Werkelijk 2010

Staat van baten en lasten 2012

E u ro’s
Staat van baten en lasten 2012

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

55.000

35.000

18.403
73.403

8.403
43.403

26.220

35.000

1.450

1.500
662

3.000

_____________

3.000

Lasten
Besteed aan doesistellingen
Stichtingskosten en (voor) onderzoeken
voorbereiding/organisatleinrichting
Oprichti ngs kosten
Logo, website
Presentatiemateriaal
Organisatieopbouw en ontwikkeling
Instandhouding trainingfaciliteiten
Totaal besteedaan doelstelling
.
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Publiciteitskosten tbv fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Kantoorkosten
Som dér lasten ~*,

479
1.485
329

17.331
____________

:

____________

45~00~

18.690
507

8.454

816

306
377
4$.299

_____________

65.013 ::*

____________

37~162~J*

2.293:

_____________

2.293:

Resultaat

8.390

-2.896

707

Bestedings percentage
Kosten Fondsenwerving in % van de baten

61%
27,3%

86%
21,1%

76%
0,0%

Resultaatbestemming 2012
Toevoeging/onttrekking aan
Continuiteitsreserve
Bestemmirigsreserve
Overige reserves
Bestemmingsfonds

3.390
5000

-2.896

707

Ontbreken begroting 2012
In de staat van baten en lasten 2012 van Stichting Akoesticum ontbreken begrootte cijfers omdat het
bestuur voor boekjaar 2012 geen aparte taakstellende begroting heeft opgesteld. Dit vanwege het
feit dat de Stichting zich in een opstartfase bevindt waarin de bestedingsruimte word bepaald door
de beschikbare middelen uit fondsenwerving. Deze middelen hebben een onverspelbaar karakter ten
aanzien van toekenning, waardoor het verslagjaar 2012 moeilijk te begroten was.
Gedurende 2013 is meer duidelijkheid ontstaan over de daadwerkelijke exploitatievorm van de
Stichting. Er is een meerjarenprognose opgesteld welke de basis is voor een jaarlijkse begroting.
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Lastenverdeling 2012

Bedragen in Euro’s
Lastenverdeling 2012
Bestemming
Lasten

Doelstelling
Stichtingskoaten en

( voor) onderzoeken

Werving Baten

Voorbereldlng/
organisatie
Inrichting

Eigen
fondsen
werving

Subsidies en bijdragen
Afdrschten

Begroot

Totaal

2012

2012

2011

0

zenD

18.781

45.001

Aankopen en verwersingen

37.162

0

Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie

18.690

18.690

507

507

Personeelskosten

8.454

0

Huisvestingskosten

0

Kantoor- en algemene kosten

816

Afschrijving en rente

Totaal

Totaal

0

683

0

46.299

0

26.220

18.781

19.197

65,013
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Algemeen

Activiteiten
De doelstellingen van Akoesticum zoals vastgelegd in de statuten omvatten onder andere:
•
•
•
•
•
•

het onder de aandacht brengen van podiumkunsten
het scheppen van gelegenheid om mensen op te leiden voor podiumkunsten;
het scheppen van gelegenheid en het verlenen van faciliteiten om podiumkunsten te
repeteren! beoefenen
het bieden van de mogelijkheid van een podium om op te treden
zorgen voor oefenmuziekinstrumenten, zoals vleugel, slagwerk, kleine en grote vleugel voor
de middenzalen, symfonisch slagwerk, klavecimbel, kistorgel, etcetera
alles te verrichten dat overigens nog in de ruimste zin aan het doel bevorderlijk kan zijn

Stichting Akoesticum heeft zich in 2012 ingezet om fondsen te werven voor de realisatie van
doelstellingen.
Jaarverslaggeving
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in hele euro’s.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondswervende
Instellingen zoals gehanteerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
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Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondswervende
Instellingen zoals gehanteerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, waardering van
vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag van oninbaarheid, gebaseerd op een
individuele beoordeling van de vorderingen.

Uitgaven en inkomsten
De uitgaven en inkomsten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

VOOR

iiiE~4Ns~\4 VouNG

15

Jaarverslag 2012 Stichting Akoesticum

6

Toelichting op de balans

Activa
De post “liquide middelen” omvat het saldo per eind december 2012 van de rekening bij Rabobank.

Passiva
Continuï teitsreserve
Het beleid ten aanzien van de continuï teitsreserve is als volgt
• Het resultaat overschot in 2012 bedraagt €8.390. Daarvan is €3.390 aan de
continuï teitsreserve toegevoegd en die komt daarmee op een stand van €1.201.
• In de voorbereidingsfase: de stichting streeft ernaar om tenminste € 10.000 aan te houden
om de continuï teit van de activiteiten te waarborgen. In 2013 zal geprobeerd worden deze
verder op peil te brengen.
Bestemmingsreserve
Het bedrag van de bestemmingsreserve is met name bedoeld om in 2013 aan te wenden voor de
uitgestelde kosten voor automatisering en juridisch en fiscaal advies, gezien de snelle ontwikkelingen
ten aanzien van de realisatie van de plannen.

Niet in de balans opgenomen regeling
Er zijn geen niet in de balans opgenomen regelingen aanwezig ultimo boekjaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Fondsenwerving
In het boekjaar 2012 zijn 3 donaties ontvangen met als belangrijkste bestemming: Voorlopig
Ontwerp uitwerken en de Organisatie langzamerhand opzetten.
De kosten van fondsenwerving bedragen in 2012 27% van de baten. De fondsenwerving is
professioneel doorgezet in 2012, maar de kosten gaan hier voor de baten uit. Er zijn een aantal
toezeggingen ontvangen gedaan die pas in 2013 uitbetaald worden. Als die toezeggingen zouden
worden meegenomen zou het percentage tussen 5% en 10% liggen, conform beleid.
Bestedingen
Deze donaties zijn ook voor het grootste deel besteed aan de stichtingskosten (Voorlopig Ontwerp)
of organisatieontwikkelkosten. De automatisering is onderzocht maar er zijn nog geen kosten voor
gemaakt en ook fiscaal en juridisch advies is doorgeschoven naar 2013. Vandaar dat er een batig
saldo van € 8,390 resteert aan het einde van 2012.
Het bestedingspercentage in 2012 is 61% geweest (2011: 86%). Dit relatief lage percentage is het
gevolg van activiteiten en kosten (automatisering en juridisch/fiscaal advies) die in 2012 voorzien
waren maar doorgeschoven zijn naar 2013.Het beleid hieromtrent is een percentage tussen de 80%
en 100%, dat wil zeggen dat we ernaar streven alle ontvangen bijdragen ook gedurende dat jaar
besteed te hebben aan de realisatie van de doelstellingen.
Conform de CBF richtlijnen worden alle baten en kosten bruto verantwoord. Er vindt geen saldering
plaats.
Aan het einde van 2012 resteert een batig saldo van €8.390. Daarvan is nog €5.000 bestemd en de
resterende €3.390 is toegevoegd aan de continuï teitsreserve.
Bezoldiging bestuurders/toezichthouders
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Er zijn geen bezoldigde
toezichthouders of personeelsleden. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan
bestuurders.
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Toelichting op de lastenverdeling

Lastenverdeling
De kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie. De
verdeling vindt plaats op basis van onderliggende facturen.
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Overige gegevens

Resultaatbestemming 2012
Het overschot in 2012 bedraagt €8.390. Daarvan is €3.390 aan de continuï teitsreserve toegevoegd
en die komt daarmee op een stand van €1.201. In 2013 zal geprobeerd worden deze reserve verder
op peil te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

VOOR

EDOELEINDEN

Iii E4,vs~ V0uNG
ACÇOJt’1~ANTS LLP

19
Jaarverslag 2012 Stichting Akoesticum

EY

Building a better
working world

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Stichting Akoesticum

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Akoesticum te De Bilt
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en
lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondsLagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”
(RJ 650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Akoesticum per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”
(RJ 650).
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2011 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn dein
winst-en-verliesrekening ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge Artikel 2:393 lid 5 onder een t 8W vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen” is
opgesteld, en of de in Artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 BW.

Arnhem, 22 oktober 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. F. de Bruijn RA
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