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Controleverklaring. 

 
 
 

Geacht Bestuur,  
 
 
 

Hierbij hebben wij het genoegen u de controleverklaring bij de 
jaarrekening 2020 van de stichting Bosch Parade te doen toekomen.  
 
De controleverklaring wordt afgegeven bij de jaarrekening 2020 van de 
Stichting Bosch Parade, met een voordelig resultaat van € 297.543 en een 
positief eigen vermogen van € 300.416. 
 
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze 
controleverklaring wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte 
jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur van uw 
stichting. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan 
samen met deze jaarrekening. Indien u de jaarrekening en de 
controleverklaring opneemt op internet dient u te waarborgen dat de 
jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de 
internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de 
jaarrekening in een niet-bewerkbare vorm in een afzonderlijk bestand op 
te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de 
jaarrekening verlaat ( “u verlaat de beveiligde, door de accountant 
gecontroleerde jaarrekening). 
Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door het 
bestuur en de raad van toezicht. De jaarrekening dient te worden 
vastgesteld in een raad van toezicht vergadering en dient te worden 
genotuleerd. 
 
Overigens wijzen wij erop dat indien tot de vergadering van het bestuur 
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk 
maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering moet worden 
gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362, lid 6 BW en artikel 
2:392, lid 1 onder g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze 
bovengenoemde toestemming. 
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1. Jaarrekening. 
 

- Jaarrekening 2020 
Het coronavirus heeft, net als voor nagenoeg alle organisaties in 
Nederland, ook gevolgen gehad voor de stichting Bosch Parade. Doordat 
het jaar 2020 als even jaar geen jaar was waarin het evenement gepland 
was zijn de financiële gevolgen beperkt gebleven. In het jaarverslag gaat u 
uitvoerig in op de ontwikkelingen in het jaar 2020. 
 
De  jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 295.040. Via 
de resultaatbestemming is hiervan € 279.455 toegevoegd aan de 
bestemmingsfondsen ter dekking van de projecten en de editie 2021. 
 

- Gehanteerde grondslagen 
De  jaarrekening is opgesteld naar de bepalingen van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 voor «organisaties zonder winststreven». Hiermee 
wordt voldaan aan «In Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving». 
 

- Schattingen 
Wij hebben de door de stichting gehanteerde schattingen met u besproken 
en aanvaardbaar geacht. 
 

- Belangrijke toelichtingen 
Als onderdeel van onze controle van het getrouwe beeld van de 
jaarrekening besteden wij aandacht aan de toelichtingen in de 
jaarrekening. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de kwesties, 
alsmede de daarop betrekking hebbende oordeelsvorming, die verband 
houden met het formuleren van bijzonder gevoelige toelichtingen. Ook 
besteden wij specifieke aandacht aan de wijze waarop vanuit de relevante 
verslaggevingsvereisten en overige wetgeving verplichte toelichtingen zijn 
gegeven.  
 
Bij de beoordeling van de toelichting is, naast naleving van de 
verslaggevingsvereisten, van belang dat sprake is van consistente en 
duidelijke toelichtingen. 
 
Wij zijn van mening dat de gegeven toelichtingen in overeenstemming zijn 
met de daaraan gestelde eisen zoals opgenomen in de jaarrekening. 
 
Materialiteit en foutenevaluatie: 
 
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de 
jaarrekening, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in 
overeenstemming met de gekozen grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak 
verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging voor de jaarrekening 2020. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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. Op basis van onze professionele  
oordeelsvorming hebben wij voor de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel 1% van de exploitatiebaten gehanteerd en daarmee bepaald op  
€ 4.400. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke 
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening 
om kwalitatieve redenen materieel zijn. 
 
Foutenevaluatie 
Wij hebben met u afgesproken om ontdekte fouten boven 10% van de 
materialiteit, zijnde € 450 te corrigeren. Naar aanleiding van de 
accountantscontrole zijn er geen materiële correcties welke nog moeten 
worden verwerkt in de definitieve jaarrekeningen. 
 

2. Bevindingen 
 

- Financiële administratie 
Wij stelden vast dat de financiële informatie tijdig wordt bijgewerkt en 
dat deze een verzorgde en betrouwbare indruk geeft.  
 

- WBTR en Governance 
Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) van kracht. Deze wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht 
te verbeteren bij rechtspersonen (stichtingen en verenigingen) in de 
semipublieke sector. 
 
De wet kent onder andere een aantal verplichte bepalingen in de statuten, 
geeft grondlagen voor de informatievoorziening van de bestuurder aan de 
Raad van Commissarissen (nieuwe naam voor de raad van toezicht) en een 
wettelijke grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders 
en commissarissen. Hoewel de bewijsvermoedens bij faillissement niet 
gelden voor onbezoldigde bestuurders en toezichthouders bij niet-
commerciële stichtingen kan een deze curator toch aansprakelijk stellen 
bij een faillissement.  
 
De nieuwe WBTR hangt nauw samen met de inrichting van de Governance. 
Wij adviseren u de gevolgen van de wet en de bepalingen van de 
governance voor uw stichting in beeld te brengen en hierop de nodige 
maatregelen te nemen. 
 

- Wet Normering Topinkomens (WNT) 
In 2020 bedroegen de subsidiebaten € 428.715 en waren daarmee lager dan 
€ 500.000. Hierdoor valt de stichting niet onder de wettelijk verplichte 
toepassing (toelichting) van de WNT.  
 
Wij stelden vast dat de maximum beloning in 2020 binnen uw stichting 
voor zowel topfunctionarissen met- als zonder dienstbetrekking niet wordt 
bereikt. 
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- Rechtmatigheid bestedingen 
Bij de verantwoording van de organisatiekosten speelt het aspect 
rechtmatigheid een steeds belangrijkere rol. Wij hebben vastgesteld dat 
de lasten en baten welke in de jaarrekening zijn opgevoerd in 
overeenstemming zijn met wettelijke regelingen en in overeenstemming 
met de doelstellingen van de ontvangen (subsidie)bijdragen. 
 

- Fraude 
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van 
fraude en onjuistheden berust bij het bestuur van de stichting. Het Bestuur 
dient hiertoe adequate procedures te volgen en actie te onderneent als 
daartoe aanleiding bestaat. Als uw accountant hebben wij de 
verantwoordelijkheid om risico’s van fraude te herkennen, voor zover deze 
risico’s kunnen leiden tot materiële fouten in de jaarrekening. 
 
Tijdens de controle van de jaarrekening 2020 zijn ons geen aanwijzingen 
van fraude gebleken. 
 

- Geautomatiseerde gegevensverwerking en ICT 
Op grond van artikel 2:393 lid 4 BW heeft de controlerend accountant de 
wettelijke taak om het Bestuur te rapporteren inzake de bevindingen ten 
aanzien van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de automatische 
gegevensverwerking. 
 
Onze controle is gericht op het geven van een oordeel omtrent de 
jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken 
omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. 
 
Continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde 
gegevensverwerking zijn belangrijk voor een betrouwbare administratie.  
Met uw controller hebben wij de automatiseringsomgeving doorgenomen 
en daarin geen significante risico’s vastgesteld. 
 

- Naleving wet- en regelgeving 
Er zijn ons geen overige zaken gebleken die dienen te worden gemeld op 
het gebied van naleving van wet- en regelgeving. 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan zijn 
wij graag bereid daarop nadere toelichting te geven. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Abel accountants B.V. 
Namens deze:  

 
H.J.M. Boeren AA 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Wij hebben de  jaarrekening 2020 van de Stichting Bosch Parade te ’s-
Hertogenbosch gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de  jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de Stichting Bosch Parade per 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven. 
 
De  jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 
2. de rekening van baten en lasten over 2020  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Bosch Parade zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA) 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 

- Het bestuursverslag 
- De andere informatie zoals vereist door richtlijn voor de jaarverslaggeving 

640 “Organisaties-zonder-winststreven”. 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 
ons begrip, verkregen uit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheid van het Bestuur en de Raad van Toezicht voor de 
jaarrekening 
Het bestuur van de Stichting Bosch Parade is verantwoordelijk voor het opmaken 
en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
voornoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
organisatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 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 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheid 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 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.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 
of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om 
een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van  
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;   
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- 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 
organisatie haar bedrijfsactiviteiten 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 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen.   

 
Wij communiceren met 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. 
 
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over 
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 
beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
’s-Hertogenbosch, 8 juni 2021 
 
Abel accountants B.V. 
Namens deze: 

 
 
H.J.M. Boeren 
Accountant-Administratieconsulent 


