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Jaarverslag Stichting Madurodam Kinderfonds 2020 tbv accountantsverslag

Bestuur Stichting Madurodam Kinderfonds (SMK)
Op 1 januari 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

De heer H.J. M. Bartels (voorzitter)
Mevrouw E.E. Maatman‐Fleuren (secretaris) 
Mevrouw C. Janssen van Raay (bestuurslid)

Gedurende het jaar 2020 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. Eind 2020 is een 
adviesbenoemingscommissie samengesteld. Vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn neemt Huib 
Bartels begin 2021 afscheid als voorzitter van Stichting Madurodam Kinderfonds. 

lnschrijving in het Handelsregister
Stichting Madurodam Kinderfonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
Haaglanden met dossiernummer 41159113.

Registratie als Algemeen Nut Beogende lnstelling
SMK staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is lid van de FIN 
(vereniging van vermogensfondsen in Nederland), neemt deel aan het HAFO (Haags Fondsen Overleg) en aan 
het landelijke Jeugdfondsenoverleg.

Bestedingsvergaderingen in 2020
Er zijn zes bestedingsvergaderingen geweest ‐5 fysiek en 1 online‐ waarvan vier in aanwezigheid van de 
leden van het college van B&W van Madurodam en twee medewerkers van Madurodam. De medewerkers 
van Madurodam krijgen door het bijwonen van de vergaderingen ‐en de daarbij horende terugkoppeling 
naar hun afdeling‐ meer zicht op de activiteiten van SMK. De nieuwe directeur van Madurodam, Sander 
Gielen, is in november aangeschoven om zo kennis te maken met het college en de werkwijze van SMK. 
Tijdens de vergaderingen hebben we in 2020 vanwege COVID‐19 geen ‘gasten van buiten’ kunnen 
ontvangen.  

Het bestuur heeft daarnaast deelgenomen aan de twee (online) vergaderingen met alle entiteiten van de 
Madurodam‐groep. Ook vonden er meerdere informele bijeenkomsten plaats. Dit om vorm te geven aan 
Stichting Madurodam Kinderfonds Strategie 2030 en het 3 jarige visie‐ en beleidsdocument 2021‐2023. 

Stand van de financiën
25 juni 2020 is besloten om het resultaat van Stichting Madurodam Kinderfonds over 2019 ad  ‐/‐ € 475 toe 
te voegen aan de bestemmingsreserve. In 2020 nam het vermogen van de Stichting af met € 12.026 tot  ‐/‐ € 
23.045. Het vermogen van Stichting Madurodam Kinderfonds heeft een doelbestemming. Het fonds heeft 
geen onbestemde reserves. Het vermogen zal worden ingezet voor de uitvoering van de statutaire 
doelstelling, te weten: ‘Het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die 
een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beoogden, alsmede het zelf initiëren en uitvoeren van 
activiteiten waarbij zij ontmoetingen tussen kinderen en/of jongeren onderling en met andere stimuleert en 
die bijdrage aan de hiervoor genoemde belangen, beide in het bijzonder ten bate van kinderen en jongeren.’
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Beleid
In het verslagjaar is verdere invulling gegeven aan een bestedingsbeleid dat recht doet aan de visie en missie 
van SMK  waarop toezicht gehouden worden door Stichting Madurodam. SMK richt zich op kinderen in de 
leeftijdscategorie van 0 tot en met 18 jaar, met een focus op kinderen van 8 tot en met 14 jaar, woonachtig 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Als SMK willen we deze kinderen stimuleren om die kennis, 
vaardigheden en ervaring op te doen, die nodig zijn om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor een 
betere toekomstige samenleving. We steunen projecten die zich richten op het vergroten van 
zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, empathie én actieve inzet van kinderen voor de samenleving (i.e. de 
persoonlijkheidseigenschappen van George Maduro). We duiden dit aan als ‘Empathie In Actie’. In november 
2020 is het beleid voor de komende 3 jaar vastgelegd in het visie‐ en beleidsdocument 2021‐2023 en 
goedgekeurd door bestuur Stichting Madurodam . 

In 2020 is geld gedoneerd aan enkele grotere initiatieven, onze zogenaamde vlaggenschepen, zoals 
Herotown, Caribische Kindercorrespondent, IMC Weekendschool, Young Impact, Madurodam Basisschool 
Debattoernooi en Nationale Kinderherdenking 4 mei. Initiatieven die onderdeel zijn van veelal meerjarige 
financiering. Voorafgaand aan deze financiering is actieve afstemming geweest met Madurodam BV. Dit om 
te verkennen in hoeverre deze projecten ook ondersteunend kunnen zijn aan het merk Madurodam als 
geheel. We beogen met deze substantiële giften daadwerkelijke grootschalig impact te hebben op kinderen 
en zo de missie van SMK te verwezenlijken. Daar waar we initiatieven met kleinere bedragen ondersteunen, 
zijn dit veelal aanvragen van projecten die in de regio Den Haag of het Caribische gebied plaatsvinden. Hier 
wordt voldaan aan het geefbeleid, echter de toetsing is meer marginaal. Daarnaast ondersteunen we jaarlijks 
het Jeugdvakantieloket van de Samenwerkende Haagse Fondsen. De ondersteuning van de projecten in de 
regio Den Haag dienen nog een tweede doel, zij worden bezocht door het college van B&W die aansluitend 
het bestuur adviseert over de giftaanvraag. Hiermee zijn we in staat om het college een breder beeld te 
geven op en van de maatschappij. 

COVID‐19
In relatie tot COVID‐19 kreeg ook SMK in het verslagjaar aanvragen gericht op ondersteuning van door deze 
crisis direct geraakte kwetsbare groepen. Aanvragen die in principe buiten het bestedingsbeleid liggen. 
Vanwege de ontstane uitzonderlijke situatie heeft SMK besloten een bijdrage van totaal €30.000 te doneren 
aan de Participatiekeuken en Stichting Het Vergeten Kind. Het college van B&W van schooljaar 2019‐2020 en 
2020‐2021 hebben beide een zaterdagochtend meegeholpen met de distributie van de maaltijden aan 
ouderen van de Participatiekeuken.   

Door het onduidelijke verloop van COVID‐19 en daardoor steeds moeten uitstellen of zelfs stoppen van 
projecten, heeft SMK besloten om aantoonbare projectkosten die gemaakt zijn toch te vergoeden. Ook als 
projecten niet door konden gaan. Tevens zijn we coulant geweest bij projecten die verzet konden worden en 
op een ander tijdstip zijn uitgevoerd dan initieel in de plannen stond. Uiteraard hebben al deze projecten 
SMK hierover in kennis gesteld, een duidelijk alternatief projectplan en bijpassende begroting ingediend.

Middelen
SMK verkrijgt zijn middelen door schenkingen vanuit Stichting Madurodam Vermogensfonds. Deze 
schenkingen komen voort uit opbrengsten van belegging van het stamvermogen, huuropbrengsten en 
eventueel dividend. Hiernaast ontvangt Stichting Madurodam Kinderfonds een uitkering van Stichting 
Madurodam Vermogensfonds ter hoogte van de in redelijkheid gemaakte respectievelijk te maken 
exploitatiekosten.
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In het verslagjaar werd door Stichting Madurodam Vermogensfonds een bedrag ad € 538.654,‐
overgemaakt. 

In 2020 heeft Stichting Madurodam Kinderfonds de verkoop gefaciliteerd van Madurodam‐
toegangskaarten, ten behoeve van de prijzenpakketten van de Goede Doelen Loterij. Dit aangezien de 
Goede Doelen Loterij door aangescherpte interne beleidslijnen enkel nog mag inkopen via een ANBI‐
instelling. Deze constructie leidt tot een positief resultaat voor de stichting van € 18.716,43,‐ hetgeen 
rechtstreeks en zichtbaar bijdraagt aan haar activiteiten ten behoeve van het algemeen nut. 

Samenwerking Madurodam BV
In 2020 is het vanwege COVID‐19 niet gelukt om projecten in samenwerking met Madurodam BV verder te 
ontwikkelen. Zo konden de Madurodam Marathon ‐een fondsenwervende run door Madurodam voor 
kinderen met en zonder beperking‐ en het Madurodam Vonk‐diner ‐een diner waarbij jong en oud samen 
aan tafel zit‐ uiteindelijk geen doorgang vinden. De Madurodam Marathon is een week voor de geplande 
datum alsnog gecanceld vanwege de toen geldende maatregelen. Wel is het gelukt om in samenwerking 
met het Nationaal Ouderenfonds kerstpakketten te verzorgen voor ouderen die de afgelopen 2 jaar bij het 
Vonk‐diner aanwezig zijn geweest. Het college van B&W heeft zich ingezet om deze kerstpakketten rond te 
brengen. Dit is door de groep met ouderen enorm gewaardeerd.

College van B&W van Madurodam
Het college van B&W van Madurodam is actief gedurende één schooljaar. Dat betekent dat we in een 
boekjaar met twee colleges te maken hebben. Ieder college maakt een eigen jaarverslag van zijn 
bestuursjaar. Als onderdeel van de activiteiten in hun bestuursjaar voeren de collegeleden een challenge 
uit, veelal in twee‐ of drietallen. Dit is een activiteit waarbij zij zich persoonlijk inzetten voor hun omgeving 
en/of voor de ander om zo de samenleving mooier te maken. Hiermee zijn zij de verpersoonlijking van de 
missie van het Madurodam Kinderfonds. Aangezien het college onlosmakelijk verbonden is met het SMK 
willen we ook in dit jaarverslag de uitgevoerde challenges kort delen. Vanwege COVID was het voor het 
college ingewikkeld om naar een datum toe te werken voor de uitvoering van hun challenge. Uiteindelijk is 
het gelukt om alle challenges uit te voeren binnen de op dat moment geldende maatregelen. 
De persoonlijke challenge van Donna en Sophie stond in het teken van de Nationale Week zonder Vlees die 
begin maart 2020 plaatsvond. De twee wethouders wilden de mensen om hen heen, oa op hun middelbare 
school, maar ook in Madurodam, meer bewust maken van de impact van vlees op het klimaat. En ook meer 
waardering laten ontstaan voor andere culturen. Zij brachten samen een plantaardig, multicultureel 
receptenboek uit: ‘Hoe jij en ik de wereld veranderen’. Met 35 plantaardige recepten uit alle windstreken. 
Als klap op de vuurpijl regelden ze dat een van de recepten op de kaart komt te staan in de Taste of 
Holland, het restaurant in Madurodam. 
Lukas wilde het verhaal van zijn opa en oma, die beide geboren zijn in Nederlands Indië en daar de 2e

wereldoorlog hebben meegemaakt, doorgeven aan volgende generaties. Hij hoopt hiermee andere 
kinderen te inspireren op zoek te gaan naar het oorlogsverhaal van hun opa en oma en dat ook weer door 
te geven. Op deze manier wil hij het gevoel van vrijheid in Nederland versterken. Het verhaal is opgenomen 
en verwerkt in het lespakket dat Stichting Nationale Kinderherdenking heeft verspreid in de aanloop naar 4 
mei. Ook is de video zichtbaar via Schooltv, YouTube en TV West. Opdat deze verhalen niet vergeten 
worden en nog veel generaties kunnen meegeven.
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Op zondag 14 juni organiseerde Renske en Jens bij HGC in Wassenaar hun challenge; FC Onbeperkt. Een 
voetbaltoernooi voor kinderen met én zonder lichte cerebrale parese. Jens heeft zelf lichte CP en ervaart 
dat er weinig kinderen in zijn omgeving zijn die hetzelfde hebben. Hij wilde kinderen met en zonder CP 
samen laten sporten, zodat er meer begrip voor elkaar komt. Renske had als doel kinderen te verbinden 
door middel van sport. Zij hebben elkaar gevonden en hun beider doelstelling bij elkaar gebracht en daar is 
FC Onbeperkt uit ontstaan. Er hebben 20 deelnemers meegedaan, het hele college heeft meegeholpen. Ze 
hebben een enorm leuke middag gehad en kinderen met en zonder CP op een laagdrempelige manier 
kennis met elkaar laten maken.
Op woensdag 8 juli vond MaduroMeets plaats, een samenkomst in Madurodam van twee groepen 
kinderen uit groep 7 & 8 van twee verschillende scholen uit verschillende wijken in Den Haag. De diversiteit 
in Den Haag, die terug te vinden is in deze klassen, is de rode draad in deze challenge. Onder leiding van 
burgemeester Büsra, wethouder Saar en Elzi werden de kinderen gemotiveerd uit hun vertrouwde bubbel 
te stappen en elkaar te leren kennen. Ze zijn in gemixte groepen met elkaar in gesprek gegaan over 
alledaagse zaken zoals; de buurt waarin ze wonen, school in coronatijd, hoe hun dag eruitzag in de 
coronatijd, school in normale tijd etc. De conclusie was dat er uiteraard verschillen zijn, maar er zijn vooral 
meer overeenkomsten! Natuurlijk werd in gemixte groepen ook het park bezocht. Iedereen was super 
enthousiast. Totaal hebben ruim 60 kinderen meegedaan aan deze challenge.

Het college van 2020‐2021 is tijdens de eerste maanden van hun bestuursjaar ondersteund bij het opzetten 
en uitwerken van hun challenge. Elke Botje, de manager van het Madurodam Kinderfonds heeft hierbij 
ondersteuning gekregen van Ilona op de Weegh. Daarnaast kregen de collegeleden masterclasses in 
omgang met de media, speeches schrijven, speeches houden en vlogs maken.

Toekomstparagraaf
Het Coronavirus heeft grote invloed op de wereldwijde economie en ook op de Madurodam Groep. 
Dientengevolge wordt de omzet en liquiditeitspositie van Madurodam B.V. flink geraakt. In 2020 is het park 
13 weken dichtgeweest als gevolg van maatregelen van de Nederlandse overheid. Momenteel is het park 
sinds 16 december 2020 gesloten. Onzeker is wanneer het park weer volledig opengesteld kan worden 
voor publiek. Op dit moment wordt er gericht op een heropening onder bepaalde voorwaarden voor de 
dagattractieparken in Nederland per 1 juni 2021. 
De directie heeft geïnventariseerd welke steunpakketten vanuit de overheid op het park van toepassing 
zijn. Madurodam maakt o.a. gebruik van de NOW‐regelingen. Verder worden er kostenbesparende 
maatregelen doorgevoerd waaronder een reorganisatie onder het personeel die naar verwachting medio 
september 2021 afgerond is. Door huisbank ABN Amro is er tijdelijke extra krediet verstrekt en zijn de 
aflossingen op lopende leningen opgeschort tot medio 2021. 
Madurodam heeft gelet op de huidige liquiditeits‐ en vermogenspositie, haar merkbekendheid en sterke 
marktpositie een goede basis om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten voort te 
zetten. Naar verwachting gaat het een aantal jaren duren alvorens het niveau van voor de Covid‐pandemie 
in bezoekersaantallen en financiële resultaten weer zal worden behaald.
De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam‐groep raakt (in‐)direct ook Stichting Madurodam 
Kinderfonds. Op basis van bovenstaande toelichting is de overtuiging dat ook deze stichting haar 
activiteiten kan voortzetten in de toekomst.
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Slot
Het bestuur heeft zich ook in 2020 met enthousiasme ingezet voor het realiseren van de doelstelling van 
Madurodam Kinderfonds. Hierdoor konden vele mooie projecten en activiteiten ten behoeve van 
kinderen en jongeren gesteund en uitgevoerd worden. Het bestuur, in de nieuwe samenstelling, verheugt 
zich er op om ook in 2021 bij te dragen aan projecten en activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen stimuleren, en hen aanzetten tot omkijken naar de medemens en actief iets doen voor de 
ander. 

Den Haag, 7 mei 2021

Het bestuur

De heer H.J.M. Bartels (tot 4 februari 2020)
Mevrouw T. Dik (vanaf 4 februari 2021)
Mevrouw C. Janssen van Raay
Mevrouw E.E. Maatman‐Fleuren



ACTIVA Ref. 31‐12‐2020 31‐12‐2019

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren (1) 52.852€        74.592€      

Debiteuren groepsmaatschappijen ‐€                    131.000€   

Omzetbelasting 7.422€           ‐€                 

60.274€         205.592€      

LIQUIDE MIDDELEN

SNS Bank  (2) 84.408€        47.252€      

84.407€         47.252€        

144.681€       252.843€      

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve  (3) 23.045‐€        11.018‐€      

23.045‐€         11.018‐€        

KORTLOPENDE SCHULDEN

Omzetbelasting ‐€                    3.523€          

Vennootschapsbelasting (4) 7.407€           ‐€                   

Diverse nog te betalen posten  (5) 20.140€         79.266€        

Crediteuren 86.186€         47.170€        

Schulden aan gelieerde partijen 53.992€         133.902€      

144.681€       252.843€      

Balans per 31‐12‐2020 (na bestemming resultaat)



BATEN

2020 2019

Gift Stichting Madurodam Vermogensfonds 538.654€      801.111€   

Omzet kaartverkoop goede doelen loterijen 18.716€         35.569€     

Kaartverkoop Madurodam Marathon 14.823€         ‐€           

Fondsen en sponsoren Madurodam Marathon 7.105€           ‐€           

Uitkeringen ‐€               ‐€           

Totale baten 579.298€      836.680€   

LASTEN:

Bestuurskosten 244€              217€           

Bureaukosten 6.814€           6.680€       

Secretariaat van het uitkeringsfonds 49.940€         48.960€     

Accountantskosten 7.353€           5.566€       

Bijdrage F.I.N. 514€              514€           

Bestuurders Aansprakelijkheids Verzekering 600€              602€           

Overige kosten en onvoorzien 10.570€         10.785€     

Uitkeringen 447.800€      762.881€   

Madurodam Marathon  36.682€         ‐€           

B&W begeleiding 20.827€         ‐€           

Totale lasten 581.344€      836.205€   

Resultaat voor belastingen # 2.046‐€           475€           

Vennootschapsbelasting 9.980€           ‐€           

Resultaat: 12.026‐€         475€           

Resultaat bestemming

Bestemmingsreserve 12.026‐€         475€           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020



STATUTAIRE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

CONTINUÏTEIT

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA

Algemeen:

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten en Lasten

De opbrengsten van de lasten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben.

Het Coronavirus heeft grote invloed op de wereldwijde economie en ook op de Madurodam Groep. 

Dientengevolge wordt de omzet en liquiditeitspositie van Madurodam B.V. flink geraakt. In 2020 is het park 13 

weken dichtgeweest als gevolg van maatregelen van de Nederlandse overheid. Momenteel is het park sinds 

16 december 2020 gesloten. Onzeker is wanneer het park weer volledig opengesteld kan worden voor 

publiek. Op dit moment wordt er gericht op een heropening onder bepaalde voorwaarden voor de 

dagattractieparken in Nederland per 1 juni 2021. 

De directie heeft geïnventariseerd welke steunpakketten vanuit de overheid op het park van toepassing zijn. 

Madurodam maakt o.a. gebruik van de NOW‐regelingen. Verder worden er kostenbesparende maatregelen 

doorgevoerd waaronder een reorganisatie onder het personeel die naar verwachting medio september 2021 

afgerond is. Door huisbank ABN Amro is er tijdelijke extra krediet verstrekt en zijn de aflossingen op lopende 

leningen opgeschort tot medio 2021. 

Madurodam heeft gelet op de huidige liquiditeits‐ en vermogenspositie, haar merkbekendheid en sterke 

marktpositie een goede basis om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten voort te zetten. 

Naar verwachting gaat het een aantal jaren duren alvorens het niveau van voor de Covid‐pandemie in 

bezoekersaantallen en financiële resultaten weer zal worden behaald.

De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam‐groep raakt (in‐)direct ook Stichting Madurodam 

Kinderfonds. Op basis van bovenstaande toelichting is de overtuiging dat ook deze stichting haar activiteiten 

kan voortzetten in de toekomst.

ALGEMENE TOELICHTING

Artikel 3 van de statuten:

De Stichting Madurodam Kinderfonds gevestigd te Den Haag heeft ten doel het verlenen van steun en bijstand 

in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, 

in het bijzonder ten bate van jongeren. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Het Madurodam Kinderfonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

Haaglanden met als dossiernummer 41159113. MKF staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI).

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemene aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving en de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 " 

kleine organisaties zonder winststreven" (RJkC1)



2020 2019

(1) Debiteuren

Goede doelen loterijen 52.852€         74.592€        

Madurodam inzake kosten dekking ‐€                    ‐€                   

52.852€         74.592€        

(2) SNS Bank

Rekening‐courant  84.201€         47.043€        

Meersparenrekening 207€              209€             

Het gehele tegoed is dagelijks opneembaar 84.408€         47.252€        

(3) Bestemmingsreserve

Saldo op 1 januari 11.018‐€         11.493‐€        

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar 12.026‐€         475€             

Saldo op 31 december 23.045‐€         11.018‐€        

(4) Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 7.407€           ‐€                   

(5) Diverse nog te betalen posten

Overlopende posten 15.440€         73.700€        

Accountantskosten 4.700€           5.566€          

20.140€         79.266€        

Voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichtingen

TOELICHTING BIJ DE BALANS 

Stichting Madurodam Kinderfonds verkoopt entreekaarten van Madurodam aan Goede Doelenloterijen en 

houdt 5% van de opbrengst als vergoeding. Deze constructie is afgestemd met de Belastingdienst. Over de 

opbrengst dient vennootschapsbelasting te worden voldaan.

De bestemmingsreserve is gevormd voor uitkeringen in de toekomst aan instellingen die een 

maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren. Momenteel 

is er sprake van een negatieve bestemmingsreserve. Echter, in 2021 worden voldoende baten verwacht op 

de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen.

Door Stichting Madurodam Vermogensfonds is voor 2021 een basisuitkering toegezegd van € 658.889,‐ Dit 

is inclusief een bedrag voor kostendekking.

Sinds 1 juli 2020 vormen Madurodam B.V.  En Stichting Madurodam Kinderfonds een fiscale eenheid voor 

omzetbelasting.
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur van Stichting Madurodam Kinderfonds 

 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Madurodam Kinderfonds te Den Haag 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Madurodam Kinderfonds op 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine 

organisaties zonder winststreven (RJk C1). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

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 Stichting Madurodam Kinderfonds 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. 

 

Benadrukking van gevolgen van het Coronavirus 

Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsveronderstelling in de toelichting (van de 

grondslagen van waardering en resultaatbepaling) van Stichting Madurodam Kinderfonds (zie 

pagina 10). In deze toelichting zijn de gevolgen van het Coronavirus op Stichting Madurodam 

Kinderfonds en de maatregelen die zij hiervoor hebben getroffen en nog zullen nemen nader 

toegelicht. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 
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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.

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 vanuit 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. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 

in overeenstemming met RJk C1. 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 

fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden 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 materiële fouten en fraude 

ontdekken.  
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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 stichting;

 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;

 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 stichting haar activiteiten 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 stichting 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.
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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.  

Den Haag, 7 mei 2021 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

W.W.J. de Winter Msc RA 
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