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Verslag van het bestuur
Missie en doelstelling
De doelstelling van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) is in de statuten omschreven
als:
•

Het initiëren, stimuleren en financieel ondersteunen van innovatieve activiteiten en
projecten welke zich door middel van onderzoek, voorlichting en preventieve activiteiten
richten op:
•

•

Verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers, door onder meer
politie en justitie, instellingen in de gezondheidszorg, verzekeraars alsmede
maatschappelijke hulpverlenende instanties;
De re-integratie van slachtoffers in de samenleving;

De bevordering van de sociale zelfredzaamheid van (potentiële) slachtoffers.
Het vertalen van de resultaten van de hiervoor bedoelde activiteiten en projecten ten
behoeve van de samenleving, waaronder tevens begrepen de verzekeringsbranche en
•

•

(professionele) hulpverlenende instanties;
•

Het bevorderen van de bewustwording en bekendheid bij het publiek en betrokken partijen
van de positie van slachtoffers in de samenleving door middel van voorlichting, publicaties
en conferenties omtrent de resultaten van de activiteiten en projecten van de SASS.

De Stichting beschikt sinds 2008 over de ANBI-status en is statutair gevestigd in Zeist, aan de
Handelsweg 2, 3707 NH.
Op basis van bovenstaande ingrediënten is door de SASS in 2014 het volgende mission statement
geformuleerd:
Vanuit de maatschappelijke opdracht van de Achmea Groep katalyseert SASS gericht wat
daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering, empowerment en ontzorging van kwetsbare
slachtoffers in de samenleving en gebruikt daarbij effectieve communicatiemiddelen zodat de
resultaten een maximale praktische impact hebben.

Prioriteitsstelling
Eind 2014 bestond de SASS 20 jaar! In de afgelopen twee decennia heeft de SASS bijna 50 projecten
financieel ondersteund. Zij betroffen een breed scala aan onderwerpen en waren vaak gericht op een
grote diversiteit aan type slachtoffers. Op de website van de SASS (www.SASS.nI) is een uitgebreid
overzicht van deze projecten opgenomen.
In de periode 1995 tot rond 2010 heeft de SASS vooral projecten ondersteund, die haar vanuit
verschillende richtingen werden aangereikt. Na een heroriëntatie in 2009 heeft dit in 2010 geleid tot
een omslag van een passieve naar een meer actieve opstelling. Niet langer werden de voorstellen
afgewacht, maar er werd vanaf dat moment door de SASS ook actief gezocht naar onderzoeksvelden.
Daarbij werden de volgende prioriteiten gesteld:

• Een combinatie van initiatieven in de sfeer van “empowerment”, preventie en weerbaarheid
alsmede het inspelen op de netwerkmaatschappij. Het ging daarbij vooral om praktische
oplossingen om (grote groepen) slachtoffers meer zelfredzaam te maken;
• Functioneel slachtofferschap: dit betrof vooral geweld tegen medewerkers van
publieksdiensten van de overheid, politiepersoneel, zorgverleners,
ambulancemedewerkers en andere beroepsbeoefenaren;
• Diagnosemethodiek: bij deze prioriteit ging het met name om het bevorderen van een
(literatuur)studie aangaande diagnostiek en diagnosemethodiek met betrekking tot
posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Beleidsplan 2014

—

2018

Het bestuur van de SASS heeft op basis van eigen kennis en ervaring, bestudering van haar eigen
historie en de relevante trends in de wereld van de slachtofferhulp een vertaling gemaakt naar
toekomstige prioriteiten voor de periode 2014 2018 en dit neergelegd in een beleidsplan.
-

Dit betekent dat projecten als randvoorwaarde meekrijgen dat zij toepasbaar zijn, gebruik maken van
digitale technieken, bijdragen aan empowerment, preventie en ontzorgen. Zij mogen niet een
herhalend of uitsluitend verdiepend onderzoek zijn, maar moeten praktisch toepasbaar zijn en
impact hebben. Bij de selectie van prioriteiten ligt de nadruk op de meest kwetsbare slachtoffers.
Het bestuur van de SASS constateert dat slachtoffers in de Nederlandse samenleving in de afgelopen
20 jaar terecht meer aandacht en steun van de overheid en maatschappelijke organisaties hebben
gekregen. De positie van het slachtoffer is sterk verbeterd waarbij het Fonds Slachtofferhulp en
Slachtofferhulp Nederland een belangrijke ondersteuning bieden. Ook de bijna 50 “eigen”
onderzoeken hebben hun impact gehad.
Vanaf 2014 wordt opnieuw een verbinding gelegd met de statuten en gekozen voor twee
speerpunten waar de SASS zelf actief het voortouw kan nemen. Bewust is gekozen om het aantal
beperkt te houden om daarmee een betere focus te kunnen aanbrengen om zo de SASS beter te
kunnen positioneren. Voor twee belangrijke categorieën van slachtoffers is nog geen grote aandacht,
dit betreft (1) slachtoffers in het verkeer en (2) slachtoffers in de zorg.
Een opvallende overeenkomst tussen verkeer- en zorgslachtoffers is, dat voor hen geen systematisch
georganiseerde steun en hulp aanwezig is zoals dit nu wel voor slachtoffers van geweld en
criminaliteit is geregeld. Slachtoffers moeten dikwijls via allerlei loketten hun weg zoeken en zijn vaak
aangewezen op hun eigen netwerk en mogelijkheden van ad hoc hulp. Ook in het overheidsbeleid
zijn hiervoor nog geen initiatieven zichtbaar. Voor deze twee typen slachtoffers wil de SASS nader
onderzoek zodat ook deze slachtoffers volwaardig gehoord, empowered en ondersteund worden.
Het beleid van de SASS richt zich er dan ook op om actief met de stakeholders van deze twee
voornoemde typen slachtoffers het contact te zoeken.
Daarnaast ziet het bestuur van de SASS nog drie andere categorieën slachtoffers waarvoor aandacht,
verdieping of empowerment gewenst is. Hier zal echter een meer passieve, afwachtende houding
worden aangenomen. Het betreft hier onderzoeksvoorstellen op het terrein van slachtoffers in de
publieke dienstverlening, slachtoffers van huiselijk geweld en nieuwe type slachtoffers.

De twee categorieën waar de SASS zelf proactief het voortouw neemt zijn:

De positie van de ernstige verkeersslachtoffers moet beter
Bij verkeer ligt de meeste aandacht op de verkeersveiligheid. Het terugdringen van het aantal
doden is redelijk succesvol; dit is nu gedaald tot circa 600. Voor ernstige verkeerslachtoffers
is er sprake van een stijging tot circa 20.000 slachtoffers. De hulp is beperkt tot
lotgenotencontact via de Vereniging Verkeersslachtoffers en juridische steun door
letselschade juristen. Zowel het Fonds Slachtofferhulp als Slachtofferhulp Nederland vinden
dat hun positie is achtergesteld bij die van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Zij hebben
nog geen recht op een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven of op een
voorschotregeling, weinig rechtsbescherming en geen hulp van casemanagers.
Slachtofferhulp Nederland heeft besloten om met steun van het fonds tijdelijk te starten met
casemanagementondersteuning (naast de bestaande vrijwilligersondersteuning);
•

Voor slachtoffers in de zorg: landelijk steunpunt voor informatie en steun en andere
verbeteringen
Bij de zorg geldt dat alle aandacht gericht is op verbetering van de veiligheid in de zorg en het
voorkomen van slachtoffers. In de ziekenhuiszorg wordt nu aangenomen dat het jaarlijks
gaat om ongeveer 37.000 patiënten die slachtoffer zijn geworden van een medische fout.
Daarvan overlijden ongeveer 2.000 mensen en houden 6.000 een blijvend letsel (rapport
Vrije Universiteit 2013 in opdracht van Fonds Slachtofferhulp). Over het aantal slachtoffers in
de andere sectoren van zorg zijn geen goede cijfers bekend. Zij hebben zoals andere
slachtoffers geen steun van een landelijk steunpunt slachtofferhulp en zijn dus het meest op
zich zelf aangewezen. Het Fonds Slachtofferhulp financiert tijdelijk het bemiddelingsloket van
De Letselschade Raad waar slachtoffers van medische incidenten terecht kunnen voor
opvang en voorlichting. Dit is een vervolg op een onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren
naar de opvang van slachtoffers van medische missers. Voor de SASS ligt er de uitdaging om
onderzoek te laten doen naar structurele oplossingen die een landelijk steunpunt mogelijk
gaan maken.

De drie categorieën waarde SASS passief/reactief volgend is betreffen:
•

Voor slachtoffers in de publieke dienstverlening (functioneel slachtofferschap)
Een bijeenkomst van de SASS in het najaar 2013 heeft een aantal richtingen gegeven ten
aanzien van een focus op de grote extramuralisering die voor de deur staat. Er wordt
belangstellend gekeken naar praktische en toepasbare initiatieven die de SASS vanuit het
veld bereiken;

•

Slachtoffers van huiselijk geweld
Deze slachtoffers worden ook steeds meer herkend. Zij vormen echter een categorie
waar omheen veel gaat veranderen via de grote decentralisatiebewegingen van de
overheid en met name via de nieuwe Jeugdwet. Reden te meer om deze zeer kwetsbare
groep actief te blijven volgen en desgewenst te faciliteren met onderzoek en
oplossingen. Er gaat immers een grote en langdurige persoonlijke en maatschappelijke

impact van uit als hier iets mis gaat;
•

Onze ogen openhouden voor nieuwe typen slachtoffers
Dit zijn slachtoffers die nog niet als zodanig bekend zijn in de maatschappelijke discours
en daarom kwetsbaar zijn, omdat hun verhaal niet herkend en erkend wordt. Daarbij kan
onder meer worden gedacht aan de slachtoffers van Cybercrime. Deze categorie geeft de
SASS de mogelijkheid om ook de actualiteit inzake slachtoffers en de samenleving te
volgen als dit nodig is.

Verslag van de activiteiten in 2014
In 2014 zijn mede gezien in het licht van de zich wijzigende aandachtgebieden van de SASS slechts
twee nieuwe projecten geëntameerd. Enerzijds is opgestart in het verslagjaar het project PTSS-4
integratie-onderzoek van de Universiteit van Twente. Hiervoor is door het bestuur van de SASS een
financiële ondersteuning toegezegd en betaald van euro 50.000,-.
Daarnaast is besloten om van start te gaan met het project Medische Missers. De voorbereidingen
voor dit project zijn door International Victimology Institute Tilburg (Intervict), onderdeel van de
Universiteit van Tilburg, gestart in 2014. De doorlooptijd is tot medio 2015. De investering in dit
project bedraagt euro 58.640,-

Financiële positie
Eind 2011 is een aantal maatregelen genomen, die de financiële positie van de SASS op langere
termijn moeten borgen. Mede door het prudente financiële beheer in de jaren 2012 en 2013 werd
eind 2013 een situatie bereikt, waarbij de gewenste buffer ter grootte van de jaarlijkse bijdrage van
Vereniging Achmea (euro 545.000,-) in een bestemmingsfonds kon worden gereserveerd.
Naast het voornoemde bestemmingsfonds paraisseert per ultimo 2014 aan de passiefzijde van de
balans nog een voor projecten vrij besteedbare reserve ter grootte van euro 502.865,-. Aan de
actiefzijde van de balans slaan deze posten met name neer in de liquide middelen van de SASS. Deze
bedroegen per ultimo 2014 euro 1.187.239,-.
In het verslagjaar bedroegen de baten euro 506.905,-. Deze bestonden naast een dotatie van
Vereniging Achmea ter grootte van euro 499.750,- uit een bedrag van euro 7.155,- aan ontvangen
interest. De lasten van euro 103.014,- kunnen worden uitgesplitst naar uitvoeringskosten ter grootte
van euro -1- 5.626,- en projectkosten van euro 108.640,-. De negatieve uitvoeringskosten worden
met name verklaard doordat eind 2013 een te groot bedrag was gereserveerd voor de kosten van het
jaarverslag. In het verslagjaar heeft hiervan een creditboeking plaatsgevonden. De projectkosten
hadden betrekking op het integratieonderzoek posttraumatisch stresssyndroom (PTSS-4) en van het
project Medische Missers.
Het vrij besteedbare vermogen (overige reserves) van euro 502.865,- zal toekomstgericht worden
ingezet om nieuwe projecten te ontwikkelen. Een eventueel batig of nadelig saldo zoals dat blijkt uit
de Staat van Baten en Lasten wordt ten gunste of ten laste van het vrij besteedbare vermogen
gebracht.

Het is al enkele jaren de praktijk, dat de bijdrage aan de SASS telkenmale door Vereniging Achmea
wordt betaald. Ieder jaar opnieuw wordt in het Bestuur van de Vereniging een besluit genomen over
het budget van Verenging Achmea, inclusief de dotatie aan de SASS. Op dit moment zijn er geen
plannen dit te wijzigen.

Personalia en samenstelling van het Bestuur
Zoals in het vorige jaarverslag al is beschreven, heeft de heer A.P.J. Höppener met ingang van het
verslagjaar het voorzitterschap van de SASS overgenomen van dr. E.P. de Jong.
Per 1januari 2014 is de heer dr. G.L. Sporre toegetreden als lid van het bestuur van de SASS. Hiermee
wordt invulling gegeven aan de wens om de banden tussen Vereniging Achmea en de SASS te
versterken. De heer Sporre is niet alleen lid van de Ledenraad van de Vereniging, maar was in het
verleden ook directievoorzitter van Achmea Zorg.
Met het terugtreden van de heer W.J. Annard eind 2013 in verband met het aanvaarden van een
functie buiten Achmea, ontstond een vacature voor de functie van waarnemer namens Achmea B.V.
Begin 2014 is hierin voorzien met de benoeming van de heer T.J.H. Woudstra, directeur van de
Achmea Claims Organisatie bij de divisie Schade & Inkomen. Met het toetreden van de heer
Woudstra is tevens de lijn gelegd naar één van de prioriteiten voor de komende jaren, de verbetering
van de positie van ernstige verkeersslachtoffers.
Om ook in relatie met Achmea invulling te geven aan de andere categorie waaraan de SASS prioriteit
wil geven, medische missers in de zorg, is begin 2015 de heer 0. Gerrits, directeur zorginkoop van de
divisie Zorg & Gezondheid, als waarnemer namens Achmea B.V. benoemd.
Met ingang van 1januari 2015 is mevrouw T.T. Freudenberger, manager Communicatie van divisie
Centraal Beheer Achmea, benoemd tot secretaris van de SASS. Het ligt in het voornemen, dat zij in de
loop van 2015 naast het secretariaat ook het penningmeesterschap zal gaan overnemen van de heer
drs. G.J.N. Melse, die terugtreedt in verband met zijn drukke werkzaamheden voor Vereniging
Achmea. Het bestuur bedankt de heer Melse voor de wijze waarop hij in de afgelopen jaren de
functie van secretaris/penningmeester van de SASS heeft ingevuld.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31 december 2014 is als volgt:
A.P.J. Höppener, voorzitter
prof. dr. Th. Huibers
M.J.T. Martens
dr. G.J. Sporre
mr. J.H.A. Steenbrink
drs. G.J.N. Melse, secretaris tot 1januari 2015/penningmeester
drs. T.T. Freudenberger, secretaris vanaf 1 januari 2015

Vooruitzichten
De afgelopen jaren van de SASS zijn, zeker daar waar het gaat om het initiëren en financieren van
nieuwe projecten, noodgedwongen gekenmerkt door een lager activiteitenniveau. Noodgedwongen,
aangezien het op orde krijgen van de financiële positie van de SASS moest prevaleren boven nieuwe
initiatieven. Nu de financiële positie op orde is en de beleidslijnen naar de toekomst zijn

gedefinieerd, zal de SASS in 2015 zich met nieuw elan richten op haar primaire taken. Niet alleen een
vernieuwde website draagt hier aan bij, maar ook de meer interactieve wijze van het communiceren
met de sta keholders, zowel in woord, beeld als geschrift. Daarnaast bestaat ook het voornemen om
nieuwe projecten en initiatieven, daar waar zij binnen het beleidskader van de SASS liggen, actief te
gaan ondersteunen. Dit kan zowel zelfstandig plaatsvinden, maar ook via co-financiering met
partners in het veld. Na 20 jaar breekt voor de SASS een nieuwe levensfase aan!
Zeist, 21 mei 2015
Namens het bestuur van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving,
A.P.J. Höppener, voorzitter

Jaarrekening 2014
Balans
(na winstverdeling)

Toelichting
Activa
Rekening courant Vereniging Achmea

1
2

Liquide middelen

31-12-2013

1.194.288

0
917.182
917.182

7.049
1.187.239

Totaal activa
Passiva
Reserves
Bestemmingsfonds
Overige reserves

31-12-2014

3
545.000
502.865

545.000
98.974
1.047.865

Rekening courant Achmea B.V.
Gedane toezeggingen op projecten
Overig nog te betalen kosten

4
5
6

12.526
132.640
1.257

Totaal passiva

643.974
46.230
208.803
18.175

146.423
1.194.288

273.208
917.182

2014

2013

Staat van Baten en lasten
Toelichting
Baten
Subsidiebaten
Ontvangen intrest

7
8

Totaal baten
Lasten
Verstrekte subsidies
Overige lasten

374.825
4.245

499.750
7.155

379.070

506.905

9
10

31.550
14.554

108.640
-5.626

Totaal lasten

103.014

46.104

Resultaat

403.891

332.966
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Kasstroomoverzicht 2014
Toelichting

2014

Stand liquide middelen per 1januari
Baten uit fondswerving
Projectuitgaven
Kasstroom uit doelstellingen
Ontvangen rente
Betaalde overige kosten
Kasstroom uit operationele activiteiten
Stand liquide middelen per 31 december

8

2013

917.182

692.385

494.500
-206.603

378.500
-152.803

287.897

225.697

7.155
-24.995

4.245
-5.145

-17.840

-900

1.187.239

917.182

p14C
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Toelichting
Algemeen
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (de Stichting), statutair gevestigd
aan de Handeisweg 2, 3707 NH te Zeist, zijn in de statuten omschreven als:
•

•

•

Het initiëren, stimuleren en financieel ondersteunen van innovatieve activiteiten en
projecten welke zich door middel van onderzoek, voorlichting en preventieve activiteiten
richten op:
o Verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers, door onder meer
politie en justitie, instellingen in de gezondheidszorg, verzekeraars alsmede
maatschappelijke hulpverlenende instanties;
o De re-integratie van slachtoffers in de samenleving;
o De bevordering van de sociale zelfredzaamheid van (potentiële) slachtoffers.
Het vertalen van de resultaten van de hiervoor bedoelde activiteiten en projecten ten
behoeve van de samenleving, waaronder tevens begrepen de verzekeringsbranche en
(professionele) hulpverlenende instanties;
Het bevorderen van de bewustwording en bekendheid bij het publiek en betrokken partijen
van de positie van slachtoffers in de samenleving door middel van voorlichting, publicaties en
conferenties omtrent de resultaten van de activiteiten en projecten van de Stichting.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en
Ri 640. Tenzij anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden voor zover niet anders is vermeld, in hele euro’s.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur
van de Stichting 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.
Begrotingscijfers

De baten bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van Vereniging Achmea en ontvangen rente.
De projectvoorstellen van organisaties die projecten uitvoeren, worden door het bestuur
beoordeeld. Op voorhand is niet aan te geven hoeveel projectaanvragen er binnen komen en wat de
financiële consequenties voor de Stichting zijn. Het bestuur beoordeelt of de financiële situatie van
de Stichting goedkeuring van de aanvragen toestaat.
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Gezien de onzekerheid met betrekking tot de aanvragen voor projecten, wordt hiervoor geen
begroting opgesteld. Om die reden zijn in afwijking op Richtlijn 640 geen begrotingscijfers
opgenomen in deze jaarrekening.
Bal a nsposten
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije beschikking van
de Stichting.
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
tra nsactie kosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van
de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de kortlopende schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.
Staat van Baten en Lasten
Verstrekte subsidies
Toezeggingen aan projecten worden voor de totale toezegging van het project direct ten laste van
het resultaat gebracht. Terugnemingen of gedeeltelijk terugnemingen worden hierop in mindering
gebracht.
Overige lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Ontvangen intrest
De ontvangen intrest wordt verantwoord in de periode waarop zij betrekking heeft.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode met een onderverdeling naar
kasstromen uit doelstellingen en operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2014

1.

Rekening courant Vereniging Achmea

2014
€
Nog te ontvangen subsidie
Door Vereniging Achmea betaalde kosten
Stand per 31 december

2013
€

9.076

0

-2.027

0

7.049

0

De nog te ontvangen subsidie heeft betrekking op 2014 en is in 2014 als subsidie verantwoord. De
rekening courant wordt in het eerste halfjaar van 2015 voldaan.
2.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting en zijn als volgt te specificeren:

2014

2013

631.245

492.728

1

0

555.993

424.454

1.187.239

917.182

2014

2013

€
ABN AMRO
Staalbankiers betaalrekening
Staalbankiers spaarrekening
Stand per 31 december

3.

€

Reserves

Bestemmingsfonds
€

€

545.000

109.000

Dotering vanuit overige reserves

0

311.007

Resultaatsverdeling

0

124.993

545.000

545.000

Stand per 1januari

Stand per 31 december

Als gevolg van afspraken met Vereniging Achmea ultimo 2011, is een reserve opgebouwd ter grootte
van de jaarlijkse subsidie ad € 545.000. Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds mogen alleen
plaatsvinden met instemming van Vereniging Achmea.
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Overige reserves

2014
€

Stand per 1januari

2013
€

98.974

202.008

0

-311.007

Resultaatsverdeling

403.891

207.973

Stand per 31 december

502.865

98.974

2014

2013

Dote ring van uit overige reserves

4.

Rekening Courant Achmea B.V.

€

€

Stand per 1januari

46.230

143.188

Besteding projecten

184.803

45.832

5.432

13.256

-223.939

-156.046

12.526

46.230

Uitvoeringskosten en overige afrekeningen
Met Achmea B.V. verrekende bedragen
Stand per 31 december

In 2014 zijn bestedingen en uitvoeringskosten betaald door Achmea B.V. Deze kosten zijn in rekening
courant verrekend.

5.

Gedane toezegging projecten

Dit betreft aangegane projectverplichtingen.
De gedane toezeggingen zullen in de volgende jaren tot betaling leiden:

2014
€

Stand per 31 december

2013
€

2014

0

208.803

2015

132.640

0

132.640

208.803
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6.

Overig nog te betalen kosten

2014
€
Kosten jaarverslag
Te betalen aan Vereniging Achmea

2013
€

0

12.000

0

3.675

Accountantskosten

1.257

2.500

Stand per 31 december

1.257

18.175

Deze posten hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014
7.

Subsidie baten

2014
€

2013
€

Reguliere bijdrage van Vereniging Achmea

499.750

374.825

Stand per 31 december

499.750

374.825

De reguliere bijdrage van Vereniging Achmea wordt jaarlijks vastgesteld.
8.

lntrestbaten

2014
€

2013
€

Ontvangen intrest over liquide middelen

7.155

4.245

Stand per 31 december

7.155

4.245

EEEj
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10. Overige lasten

2014
€
Kosten Jaarverslag
Accounta ntskosten
Overige kosten
Stand per 31 december

2013
€

-12.000
2.485
3.889

8.502

-5.626

14.554

2.500
3.552

De kosten van het jaarverslag zijn in 2014 negatief als gevolg van een vrijval van de reservering uit
2013, welke te hoog was ingeschat.

Zeist, 21 mei 2015
Namens het bestuur,
Dhr A.P.J. Höppener, voorzitter
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop een eventueel resultaat moet
worden verdeeld. Voorgesteld wordt van het resultaat over het boekjaar 2014 ten bedrage van €
403.891 (2013: 332.966) toe te voegen de Overige reserves. Dit voorstel is in de jaarrekening als
zodanig verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving te Zeist gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en
de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
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 in overeenstemming met Richtlijn 640
'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur 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 risicoinschattingen 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.

Ref.: e0 355177

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving per 31 december 2014 en van het
resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Beperking in gebruik
De jaarrekening 2014 van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en onze controleverklaring
daarbij zijn uitsluitend geschikt voor het bestuur en kunnen niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid jegens derde partijen die inzage krijgen in
deze verklaring.
Utrecht, 21 mei 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. J.W. Middelweerd RA

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, 21 mei 2015-Ref.: e0 355177
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