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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

Verslag over het jaar 2013 

  

 

Algemeen 

  

Conform de richtlijn aangaande de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven 

gaat dit verslag vooraf aan de jaarrekening 2013. 

  

Doelstelling 

  

De stichting heeft tot doel het verlenen van ondersteuning aan leden en oud-leden van het 

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (hierna NIVRA) of hun nabestaanden,die in  

zorgelijke financiële omstandigheden verkeren. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van 

leningen en het doen van (terug te betalen  voorschotten aan personen, die naar de mening van het bestuur 

daarvoor in aanmerking komen. 

  

Samenstelling bestuur                                                                                                                                                                  

 

Zoals in het verslag bij de jaarrekening 2012 is vermeld is begin 2013 het bestuur volledig vernieuwd.  

Per 14 maart 2013 vormen de volgende registeraccountants het bestuur: 

 

- J.M.A. (Jos) van Huut RA – voorzitter 

- drs. J. (Jaap) Hetebrij RA (vanaf 7 mei 2013) – penningmeester vanaf 11 juni 2013 

- mw. drs. H. (Henny) Kapteijn RA 

- mw. drs. V.W.J. (Viviana) Kooistra-Voorwald RA RC (vanaf 1 oktober 2014) 

- E.J.L. (Eric) van Leeuwen RA – secretaris (tot 23 juni 2014) 

- G.M. (Gabriël) van de Luitgaarden RA (vanaf 1 oktober 2014) 

- drs. R.R. (Roderik) Meeder RA (tot 1 september 2014) 

- P. (Paul) Scholte RA – penningmeester tot 11 juni 2013 

- drs. H.H.H. (Huub) Wieleman RA 

- J.A.W. (Joop) Winterink RA (tot 7 mei 2013) 

 

Conform afspraak met het vorige bestuur zal het bestuur de statuten van de stichting wijzigen om de 

uitbreiding van de doelstelling van de stichting te formaliseren. Naar verwachting zal deze wijziging in 

2014 formeel van kracht worden. Deze afspraak is opgenomen in een overeenkomst tussen de  

Stichting en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) die begin 2013 door beide 

partijen is ondertekend. In tegenstelling tot wat in het bestuursverslag in de jaarrekening 2012 is 

 vermeld, worden nieuwe steunaanvragen nog steeds ter beoordeling in behandeling genomen. 

 

Het bestuur is de begin 2013 uitgetreden bestuursleden zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet  

voor de stichting, hun zorgvuldige begeleiding van de personen die financiële ondersteuning 

genieten, het beheer van de financiële middelen van de stichting, en de soepele overdracht naar de  

nieuwe bestuurssituatie. 
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Uitbreiding doelstelling en financiële ondersteuning projecten 

 

Naast de oorspronkelijke doelstelling van de stichting wordt een tweede doelstelling toegevoegd. 

Beide doelstellingen luiden: 

 

a. De stichting heeft tot doel het geven van ondersteuning aan registeraccountants en oud- 

    leden van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) of hun  

    nabestaanden, die in zorgelijke financiële omstandigheden verkeren; en 

b. Voor zover onderdeel a en het vermogen van de Stichting dit toelaten, bevorderen van de  

    invoering en de naleving van adequate regelgeving, afgestemd op de beroepsuitoefening van  

    registeraccountants, in brede zin, door het subsidiëren van  de ontwikkeling van onderzoeks-  

    en educatieprogramma’s. 

 

Op basis van deze tweede doelstelling heeft het bestuur gedurende 2013 besloten om aan de  

volgende projecten financiële ondersteuning te geven: 

 

1. Co-financiering voor een bedrag van € 25.000 van een onderzoek naar de toepassing van 

    Standaard 220 en 600, uitgevoerd door het Global Accountability Development Institute  

    (GADI). Hierin werken de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Leiden, de De Paul  

    University (Chicago, VS) en de NBA samen. 

2. Financiering voor een bedrag van € 53.979 van een onderzoek naar het Lerend vermogen van  

    het Accountantsberoep, uitgevoerd door TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam. 

3. Co-financiering voor een bedrag van € 37.500 van een wetenschappelijk  

    onderzoeksprogramma Auditor & Governance, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. 

  

Ondersteuning personen 

 

De ondersteuning van drie personen die in de afgelopen jaren renteloze voorschotten ontvingen is in 

2013 door het bestuur onverminderd voortgezet. Begin september is door het bestuur helaas de 

mededeling ontvangen dat op 27 augustus 2013 mevrouw W.J.J.M. den Ouden-Elbers is overleden. 

Het bestuur is in contact met de testamentair-executeur om te bepalen of er in de nalatenschap 

ruimte is voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de lening ad € 42.582. Dit besluit zal naar 

verwachting in 2014 genomen worden. Totdat dit besluit genomen is blijft het bedrag van de lening in 

de voorziening opgenomen. 

  

Financiën 

 

Het bestuur heeft in haar vergadering van 10 september 2013 besloten om de obligatieportefeuille te 

verkopen en aldus het gehele vermogen van de stichting op de vrij opneembare Private Banking 

spaarrekening te zetten. Daarna zal op basis van een op te stellen liquiditeitsprognose besloten  

worden of een gedeelte van het vermogen in 2014 opnieuw in beheer zal worden gegeven bij ABN 

AMRO MeesPierson. Gezien de te verwachten uitstroom aan ondersteuning van projecten wenst het 

bestuur een nog nader te bepalen gedeelte van het vermogen direct opneembaar ter beschikking te 

hebben. 

 

Door het behaald negatief resultaat over 2013 van € 130.419 is het vermogen gedaald van € 984.796 

naar € 854.377. Bijzondere aandacht vraagt nog de post Alternatieve Beleggingen. Deze heeft op 31 

december 2013 een balanswaarde van € 22.958. In deze alternatieve beleggingen kan niet gehandeld 

worden aangezien deze in liquidatie zijn. Naar inschatting van de vermogensbeheerder ABN AMRO 

MeesPierson kan het nog enige tijd duren (in geval van het Special Fund Real Estate) alvorens de 

liquidator van de desbetreffende fondsen besluit tot verkoop van alle belangen in de fondsen 

waardoor de financiële middelen vrijkomen. 

 

 

  

Amsterdam, 4 december 2014 
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