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Bestuursverslag
Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (Stichting KLOKK) is 17 augustus 2011 opgericht
en gevestigd te Beuningen. De Stichting heeft als doel:
"Als informatiepunt te fungeren, advies en hulp te bieden aan personen die slachtoffer zijn van kerkelijk
kindermisbruik en het nemen van maatregelen om kerkelijk kindermisbruik te voorkomen en het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".
Voortgekomen uit 21 lotgenotengroepen van slachtoffers van misbruik binnen de RK Kerk werd door de
oprichters de noodzaak gevoeld een rechtspersoon op te richten om zo partij te worden in het proces van
"erkenning, genoegdoening en compensatie".
Om die reden richtten de activiteiten van de stichting zich op verschillende niveaus:
individuele slachtoffers
lotgenotengroepen
informatie naar alle betrokkenen, direct en via pers
belangenbehartiging van slachtoffers in het proces van erkenning
overleg met alle actoren in dit proces
internationale contacten.
Per 1 oktober 2013 is de gevraagde professionalisering gerealiseerd door het in dienst treden van de voorzitter
als bestuurder/directeur van de Stichting en het installeren van een Raad van Toezicht. De governancestructuur
van de Stichting wordt daarmee gevormd door:
-

Een Raad van Toezicht, samengesteld uit de heren Gijs Bleijenberg, Laurens Melisie en Frans
Verhallen.

-

Een bestuur bestaande uit de voorzitter/directeur de heer G.J.J.M. Klabbers,
penningmeester/secretaris de heer R.J.M. Lelkens en algemeen lid de heer C.M.B.M. Disch.

Daarmee is in de belangrijke voorwaarde tot continuïteit voorzien. Zowel de contacten met lotgenoten, als de
externe contacten en pers vragen om een permanente beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid is twee jaar
gerealiseerd door de enorme inspanningen van m.n. de secretaris en voorzitter van de Stichting.
Niemand heeft bij de oprichting van de Stichting kunnen bevroeden dat de aard en de omvang van de
werkzaamheden zo'n vlucht zouden nemen. De complexiteit van het dossier, de veelheid aan contacten, maken
dat dit niet enkel meer door vrijwillige bestuurders is te realiseren, naast een andere dagtaak.
Het is daarom verheugend en bemoedigend dat de Stichting in 2013 de zekerheid heeft verkregen voor een
projectperiode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. Voor alle betrokkenen een stimulans om het
werk van KLOKK voortvarend voort te zetten.
In 2014 en de jaren daarna zullen de kernactiviteiten van KLOKK zijn:
- Lotgenoten begeleiding
- Voorlichting/ondersteuning/begeleiding
- Externe contacten
Guido Klabbers,
voorzitter Stichting KLOKK
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2014
(voor resultaatbestemming)
Activa

31 december 2014

31 december 2013

€

€

Ref.

Vorderingen op korte termijn
Vorderingen op bestuurders en leden
Raad van Toezicht
Overige vorderingen en te ontvangen
bedragen

Liquide middelen

1

3.887

2

2.198

6.085

8.008

141.437

144.787

147.522

152.795

31 december 2014

31 december 2013

€

€

47.293
-23.977

47.293

3

Passiva
Ref.
Eigen vermogen
Kapitaal en risicoreserve
Nadelig saldo 2014

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Vooruit ontvangen bedragen VWS
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Te betalen aan VWS
Overige schulden

4

5

8.008

356
88.534

-

22.334
12.982

9.583
87.125
8.794
124.206

105.502

147.522

152.795
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Staat van baten en lasten over 2014

Exploitatie 2014 Exploitatie 2013
Ref.

€

€

Baten
Ontvangen giften
Subsidies van Ministerie VWS
Financiële baten

711
206.216
1.588

560
99.116
-

Som der baten

208.515

99.652

232.492

99.116

-23.977

560

-

560

-23.977

0

Lasten
Saldo

Verdeling saldo
•
mutatie algemene reserve

Saldo onverdeeld

6
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Grondslagen van de jaarrekening
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa
en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met een waarde correctie voor
eventuele oninbaarheid.
Liquide middelen
Hieronder zijn begrepen alle kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar
en worden voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening is het noodzakelijk dat het bestuur schattingen maakt en van bepaalde
veronderstellingen uitgaat die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa, passiva en de
uitkomsten van de staat van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen
en veronderstellingen.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten
Baten en lasten
De baten worden toegerekend aan de periode waarin de bijdragen contractueel zijn overeengekomen; de lasten
worden toegerekend aan de periode waarop deze op grond van oorzakelijke samenhang betrekking hebben.
Giften en subsidies
De giften en subsidies worden verantwoord op basis van toekenningen en voor zover zij in dat jaar opeisbaar
zijn.
Rentebaten en lasten
Hieronder zijn opgenomen de ontvangen rente op tegoeden alsmede aan derden betaalde renten.
Buitengewoon resultaat
Onder het buitengewoon resultaat worden verantwoord de baten en lasten die een incidenteel karakter hebben
en geen verband houden met de gewone activiteiten.
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Activa

31/12/2014
€

1. Vorderingen op bestuurders en
leden Raad van Toezicht
Vorderingen bestuurders
Vorderingen leden Raad van Toezicht
Voorziening oninbare vorderingen

2. Overige vorderingen en te
ontvangen bedragen
Vordering Stichting Nederland Heelt
Rente 2014
Vorderingen op Mea Culpa United
Vooruitbetaalde verzekeringspremie
Nog te ontvangen bedragen
Voorziening oninbare vorderingen

31/12/2013
€

550
13.348
13.898
-10.011
3.887

-

7.500
709
2.031
981
11.221
-9.023
2.198

7.500
489
19
8.008
8.008

26.726
100.913
19
761
13.018
141.437

80.836
50.098
19
12.828
1.006
144.787

47.293
47.293

46.733
560
47.293

6.000
1.968
5.014
12.982

221
2.900
535
2.630
2.508
8.794

3. Liquide middelen
ING Bank 5831803
ING Bank vermogen spaar 5831803
ING Bank zakelijk spaar 5831803
ING Bank 7240609
ING Bank spaar 7240609

Passiva
4. Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Resultaatbestemming

5. Overige schulden
Rekening-courant dhr. Disch
Te betalen accountantskosten
Te betalen administratiekosten
Te betalen leden Raad van Toezicht
Te betalen overige
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6. Lasten

Werkelijk
Personeelskosten
Salarislasten
Raad van Toezicht
Bestuur
Vrijwilligers
Accountant
Administratie
Advies en ondersteuning
Secretariaat en inhuur
Overige personeelskosten

Begroot

100.203
32.309
12.768
7.312
4.506
3.267
15.611
-

107.000
3.000
9.000
6.000
1.000
2.250
40.300
13.500
10.000
175.976

Materiele kosten
Media/advertenties/drukwerk
Kantoor en porti
Automatisering
Telefoon
Vergaderingen/overleg
Lotgenoten bijeenkomsten
Belangenbehartiging
Lotgenotenbegeleiding
Representatie

Verschil

3.927
7.778
3.102
2.578
5.657
1.996

-6.797
29.309
3.768
-6.000
6.312
2.256
-37.033
2.111
-10.000
192.050

5.000
11.800
2.500
2.500
6.000
5.000
7.000
6.000
25.038

-16.074

-5.000
-7.873
5.278
602
-6.000
-2.422
-7.000
5.657
-4.004
45.800

-20.762

Nederland Heelt
Personeel
Materieel

1.691
12.687

22.500
14.000
14.378

Mea Culpa United
Personeel
Materieel

Totaal kosten

12.340
4.760

-20.809
-1.313
36.500

12.400
8.000

-22.122
-60
-3.240

17.100

20.400

-3.300

232.492

294.750

-62.258
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Salarislasten € 100.203
Deze zijn als volgt te specificeren:
Salarissen ( inclusief vakantiegeld)
Sociale lasten
Pensioen premies

86.842
3.792
9.569

Totaal

100.203

Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging bestuurders in het verslagjaar bedroeg totaal € 109.179.

Aldus opgemaakt op 17 augustus 2017 te Beuningen

Het bestuur,

Raad van Toezicht,

G.J.J.M. Klabbers
Voorzitter

mevr. mr. E.H. Verkerk MCM
Voorzitter

J.A.G.M. van Tartwijk
Penningmeester

M.F. Uppelschoten
lid

R.J. Russ
Secretaris

H.W.S.M. Nuijten
lid

J.F.M. Willems
bestuurslid
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Overige gegevens
Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE

Philipsen Accountants | Adviseurs BV
Nieuweweg 273
6603 BN Wijchen
Postbus 437
Uw ref:
6600 AK Wijchen
024 6488666
philipsen@philipsen.nl
www.philipsen.nl
kvk 50995413
ACCOUNTANT

Aan:

het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk
Kindermisbruik

A.

Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2014

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik te
Beuningen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk
Kindermisbruik per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2014;
2.
de staat van baten en lasten over 2014 ; 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 Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik 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 financieel verslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie,
die bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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Op de aan ons verstrekte opdrachten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden SRA, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht onder nummer 40481496. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op of te downloaden vanaf onze website.

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, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 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 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.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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.
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;
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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;
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.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.
Wijchen, 17 augustus 2017
Philipsen Accountants | Adviseurs

J.M.A. Sengers RA
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