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Barneveld, 23 april 2019
Behandeld door.' T. (Theo) van Dolderen RA MSc

Geachte leden van het bestuur en het intern toezicht,

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controle
van de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Opheusden. In dit accountantsverslag
rapporteren wij u over onze bevindingen en aanbevelingen zoals die voortvloeien uit onze
jaarrekeningcontrole, inclusief de uitkomsten van de door ons uitgevoerde interim-controle bij
uw administratiekantoor Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Daarnaast gaan wij
in op de actuele ontwikkelingen die voor Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Opheusden van belang zijn.

Het accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door het bestuur en het intern
toezicht van Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag te Opheusden. U mag het zonder onze toestemming vooraf niet aan derden
verstrekken. Als gevolg hiervan accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid
tegenover enige andere persoon of organisatie die dit verslag in handen of ter inzage krijgt.

Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting op dit verslag of met de jaarrekeningcontrole
verband houdende zaken.

Met vriendelijke groet,
Van Ree Accdantants

èp
M.A. (Marién) Rozendaal
Registeraccountant

Vayi Ree ActoÏm+atils is een líandelsíiaam van l/an l{ee AccüuníanB BV.

Op al onze öienslen zijn de SRA-Algemene vooíívaaíden van ítíepassing die gedeponeeíd ziin ondeí numníeí bOá8u% líij de Kameí van Koophandel {e Ulíeíhí.
Op veízoek wotöen +leze kosíeloos !oegezondetï.
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1 ACCOUNTANTSCONTROLE

1.1 0pdracht

Het toezichthoudend orgaan heeft ons opdracht gegeven de jaarrekening van Vereniging tot het
Verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Opheusden te
controleren. Deze controle heeft als doel het komen tot een onafhankelijk oordeel over de
getrouwheid van deze jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de instelling. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring
inzake de jaarrekening en een assurancerapport bij de bekostigingsgegevens te verstrekken.

Onze controle heeft zich niet verder uitgestrekt dan noodzakelijk was om tot een oordeel te
komen over de getrouwheid van de jaarrekening 2018. De administratieve organisatie en de
daarin opgenomen maatregelen van interne controle zijn door ons beoordeeld voor zover
passend in onze opdracht tot controle van deze jaarrekening. Wellicht ten overvloede wijzen wij
u erop dat onze beoordeling van de administratieve organisatie beperkter is dan bij een
opdracht tot beoordeling van de werking, effectiviteit en efficiency van de administratieve
organisatie als geheel.

Wij hebben de controleopdracht uitgevoerd in overeenstemming met de in Nederland van
toepassing zijnde controle- en overige standaarden. Tevens zijn wij nagegaan of de
subsidiebepalingen zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) zijn nageleefd. Bij onze controle hebben wij het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 betrokken.

1.2 Gehanteerde materialiteit

In het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 zijn toleranties opgenomen voor de controle
van de getrouwheid van de jaarrekening en voor de rechtmatigheid van de bestedingen. Deze
toleranties hebben invloed op de uitvoering van onze werkzaamheden en worden gehanteerd
om te bepalen in hoeverre een door ons geconstateerde onjuistheid in de verantwoording of
een onzekerheid in de controle consequenties heeft voor de strekking van de af te geven
controleverklaring.

Naast deze algemene controletoleranties zijn er in het controleprotocol specifieke rapportage-
en controletoleranties gehanteerd voor specifieke onderwerpen zoals: treasurybeleid,
Verklaringen Omtrent het Gedrag, geoormerkte subsidies, etc.

1.3 Controleverschillen

Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij een controleverschil geconstateerd. Dit
betreft huurkosten van totaal € 4.200 welke betaald zijn met publieke middelen. Het gaat om
kosten die niet vanuit publieke middelen betaald mogen worden, en is daarom als onrechtmatig
aangemerkt. Dit verschil is niet gecorrigeerd. Aangezien het bedrag onder de
rapportagetolerantie blijft heeft het geen gevolgen voor de controleverklaring en hoeft hier geen
rapport van bevindingen voor te worden opgesteld.
Wij hebben geen ongecorrigeerde materiële controleverschillen te melden.
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1.4 Strekking van de controleverklaring

1.4. 1 Jgarstukken

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de door het bestuur opgestelde
jaarrekening van Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Opheusden. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Deze controleverklaring heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening 2018 met de
volgende cijfers:

> Balanstotaal per 31 december 2018
> Eigen vermogen per 31 december 2018
> Exploitatieresultaatover20l8

€

€

€

4.530.91í

3.670.591

- 18.811 (negatief)

1.4.2 Goedkeuringjaarrekening

Wij vertrouwen er op dat het toezichthoudend orgaan overgaat tot het ongewijzigd goedkeuren
van de jaarrekening. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen wanneer dit niet het geval
iS.

1.5 Benchmark

In 20al8 hebben wij voor al de onderwijsinstellingen díe bij ons diensten afnemen een
benchmark opgesteld op basis van de jaarcijfers 2017. Voor uw instelling is deze benchmark
uitgevoerd ten opzichte van 258 andere onderwijsinstellingen in het primair onderwijs. Voor de
opvallendste zaken verwijzen wij u naar dit rapport, zoals wij deze in het najaar van 2018 bij u
hebben aangeleverd.

1.6 0nafhankelijkheid

Onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), heeft in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO),
richtlijnen ten aanzien van de onafhankelijkheid gegeven. Ook in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta) worden nadere richtlijnen gegeven betreffende de
onafhankelijkheid. Deze richtlijnen worden door ons gehanteerd bij onze beroepsuitoefening.

In 2018 hebben zich geen omstandigheden voorgedaan als gevolg
onafhankelijkheid ten aanzien van de controleopdracht bedreigd kon worden.

waarvan onze

1.7 Financiële rechtmatigheid

In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2fü8 is het normenkader voor de controle op
financiële rechtmatigheid opgenomen. Dit normenkader bestaat uit:

@ relevante bepalingen in de onderwijswet- en regelgeving;
aanbestedingswetgeving (Europees en nationaal);
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* individuele subsidiebeschikkingen waaruit blijkt dat deze verantwoord moeten worden in
model G onder 2.

De overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de belastingwetgeving, valt dus
buiten het kader van de beoordeling op financiële rechtmatigheid. Deze overige wet- en
regelgeving hebben wij, voor zover nodig, betrokken in onze werkzaamheden om het getrouwe
beeld van de jaarrekening vast te stellen.

'l .8 Frauderichtlijn

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en
onjuistheden, inclusief het naleven van de wet- en regelgeving, berust bij het bestuur van de
vereniging. Ook het nemen van preventieve en repressieve beheersingsmaatregelen om de
kans op fraude of onjuistheden en overtreding van wet- en regelgeving te beperken behoort tot
de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het is de taak van de interne toezichthouders om vast
te stellen in hoeverre het management de benodigde beheersingsmaatregelen heeft genomen.

Bij de uitvoering van onze controle hanteren wij controlestandaard 240 "De verantwoordelijkheid
van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle

van financiële overzichten". Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude.

Het bestuur heeft ons aangegeven niet op de hoogte te zijn van specifieke frauderisico's en/of
van een verhoogd risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude een afwijking van materieel
belang zou kunnen bevatten. Tijdens onze controle van de jaarrekening 2018 zijn ons geen
aanwijzingen van fraude gebleken.
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2 RESULTAATONTW?KKELING EN F?NANCIËLE POSITIE

2.1 Resultaatontwikkeling

Het resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 18.811 negatief. Dit resultaat is € 42.319 lager
dan het begrote resultaat van € 23.508 positief. Ten opzichte van boekjaar 2017 is er sprake
van een toename van het resultaat met € 78.682. Voor een analyse van dit resultaat verwijzen
wij naar de financiële paragraaf van uw bestuursverslag.

2.2 Financiële positie

De belangrijkste financiële kengetallen zijn als volgt:

Norm 2018 :ioíï

Solvabiliteit 1

elgel'l VeLn'lOgell i'ÍOlaal Vel'fnOgell

Solvabiliteit 2

(eiqeri vernïogeo + voorzíenrngeíÏ) ; totaal verrnúgeíi

Rentabiliteit (1-jarig)
reSlllracl:..'/ (Ola:?I :5afË?.'l'l

Weerstandsvermogen
eigeri Ïiermogeri i't«:ïtaal balerr

Huisvestingsratio

(afschri)vmq peb«:;uvwïri an (erremen +

hui s ves trrigslas (eri ) ./ !ütaal las leri

Current ratio

Ïlr?llerïäe acliva / kortk>pende schtilcierí

Werkkapitaal in duizenden euro's

ïr4ottende at:trïia - ki::irric.perïde sch+ilderi

Aandeel personeelskosten

p-er .SOl'leelSla.Stell / f(M;íll[:' ]a:;(el'l

n.v.t.

minirnaal 30%

minimaal -1 0%

minimaal 5%

maxiínaal 10%

minimaal O,75

n.v.t.

n.v.t.

81,0% *

89,8% *

-0,3% +

67,5% í

5,2% s

5,89 +

2.272 $

83,0% s

82,3%

91,2%

-2,0%

7eï,4%

5,1%

6,74

2.266

82,9%

Hieronder worden bovengenoemde kengetallen toegelicht. De genoemde kengetallen en
normen zijn gepubliceerd door de Inspectie van het Onderwijs en betreffen
signaleringswaarden. Zij hebben hierbij aangegeven dat deze kengetallen geen normen zijn
maar door de inspectie gebruikt worden voor de detectie van risico's.

Voor het aandeel personele lasten ten opzichte van de totale lasten zien wij over het algemeen
een percentage van 80% - 85%. Met 83,0% valt uw instelling binnen deze bandbreedte.
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2.2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe gevoelig de financiële positie van uw organisatie is
voor het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de baten. De Inspectie van het Onderwijs hanteert
als signaleríngswaarde een ondergrens van 5%. Een weerstandsvermogen van 67,5% betekent
dat de vereniging naar de maatstaven van het ministerie een financieel toereikende positie
heeft en eventuele tegenvallers op kan vangen.

Het weerstandsvermogen wordt ook wel berekend exclusief materiële vaste activa en is dan
41 ,3%. Vanuit de VGS wordt hier een algemene norm van 1 5% geadviseerd.

2.2.2 Rentabiliteit

Voor de rentabiliteit heeft de Inspectie van het Onderwijs een drietal signaleringsgrenzen
vastgesteld. De signaleringsgrens voor de laatste 3 jaar ís O%, voor de laatste 2 jaar -/- 5% en
voor dit boekjaar-/-1 0%. Voor uw instelling komt dit als volgt uit:

Rentabiliteit Norm

201 6-2017-2018

2017-2018

2018

-2,1%

-1,1%

-0,3%

0%

-5%

-10%

Met -2,1% rentabiliteit over de afgelopen 3 jaren komt uw instelling onder deze
signaleringsgrens uit. Echter gezien de omvang van het weerstandsvermogen is de kans op
verhoogde aandacht vanuit de Inspectie van het Onderwijs klein.

2.2.3 Huisvestingsratio

De huisvestingsratio is een kengetal waarvoor in 2016 door de Inspectie van het Onderwijs voor
de eerste keer een signaleringswaarde is gedefinieerd. Dit kengetal geeff aan welk deel van uw
totale lasten u aan huisvesting inclusief afschrijvingen van gebouwen en terreïnen hebt besteed.
De signaleringswaarde bedraagt 1 0%. De huisvestingsratio van uw instelling bedraagt 5,2% en
blijft hier dus onder.

2.2.4 Visie op vermogenspositie

Wij constateren dat er politiek verhoogde aandacht ontstaat voor de hoogte van reserves van
onderwijsinstellingen. In het rapport "Financiële staat van het onderwijs 201 7" gaat de Inspectie
van het Onderwijs hierop ook in. Het eigen vermogen van onderwijsinstellingen in Nederland is
in de jaren 2013 tot en met 2017 met 10% gestegen, de voorzieningen met 26%. De
onderwijsinspectie heeft voor 2019 onderzoek aangekondigd naar de hoogte van de reserves.
Onderwijsinstellingen dienen beleid te voeren op de ontwikkeling van het vermogen. In dit kader
wijst de onderwijsinspectie ook op het voorzichtig begroten door onderwijsinstellingen. Ook de
Onderwijsraad constateert in haar rapport "Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden"
de toenemende reserves.
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Voor uw instelling laat de begroting versus de realisatie over de jaren 2016-2018 het volgende
beeld zien:

x€ 1.000 Werkelijk Begroting Afwijking

RESULTAAT

2016

2017

2018

Ïotaal

-198

-97

-19

-99

-158

24

-99

60

-42

q

In de praktijk zien wij dat diverse onderwijsinstellingen beleíd maken op het benutten van hun
reserves voor investeringen in bijvoorbeeld onderwijskwaliteit. Aan de andere kant zien wij veel
onderwijsinstellingen met nog steeds positieve resultaten, ondanks deze investeringen. Dit
ontstaat ook door extra rijksbekostiging, die vaak in het najaar beschikbaar komt en niet begroot
wordt door de onderwijsinstelling.

Gelet op de verhoogde aandacht voor reservevorming in het onderwijs, is het aan te bevelen
om beleid te formuleren voor uw reserves c.q. uw huidige beleid te evalueren. Wij adviseren u
ook te betrekken hoe beleidsrijk uw begroting is en hoeveel vermogen u komende jaren wilt
investeren in het onderwijs.
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3 JAARVERSLAGGEVING

3.1 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De inrichting van uw jaarrekening hebben wij beoordeeld op grond van de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving die het ministerie van OCW heeft gegeven in haar brochure: 'Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs' en de overige vigerende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder
Richtlijn 660 0nderwijsinstellingen uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tevens hebben
wij, aan de hand van het door het ministerie van Bínnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
opgestelde Controleprotocol WNT, gecontroleerd of uw jaarrekening voldoet aan de WNT. Wij
hebben vastgesteld dat uw jaarrekening voldoet aan deze wet- en regelgeving.

3.2 Jaarverslagen

De jaarverslagen van het intern toezicht en het bestuur hebben wij van u ontvangen en
beoordeeld. Wij hebben vastgesteld dat deze verslagen voldoen aan de wettelijke bepalingen,
waaronder de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, en geen materiële tegenstrijdigheden of
onjuistheden bevatten ten opzichte van de jaarrekening, de uitkomsten van de
jaarrekeningcontrole en de kennis die wij van uw instelling hebben.

3.3 Beoordeling onzekerheden en schattíngen

In de jaarrekening is een aantal aspecten, zoals afschrijvingen, voorzieningen en onder
kortlopende schulden opgenomen reserveringen, opgenomen waarvan de waardering in
belangrijke mate wordt be'ínvloed door schattingen van het bestuur en specifieke invulling van
algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen.

De gehanteerde schattingen zoals van afschrijvingstermijnen en de variabelen in de berekening
van de voorzieningen zijn naar onze mening passend voor de sector waarin uw vereniging
opereert.

De belangrijkste rechten en verplichtingen die op basis van algemeen aanvaarde
waarderingsgrondslagen niet in de balans konden worden opgenomen zijn adequaat toegelicht
in de jaarrekening en onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

3.4 Rechtszaken en claims

Ons is meegedeeld dat uw onderwijsinstelling niet is verwikkeld in rechtszaken of claims.

3.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Door u is aan ons bevestigd dat zich geen gebeurtenissen na balansdatum hebben voorgedaan
die van dien aard zijn dat verwerking of vermelding in de jaarrekening noodzakelijk is.
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4 ADM?NISTRAT?EVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN

4.1 Algemeen

Tijdens onze interim-controle hebben wij de opzet, het bestaan en de werking van de
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) binnen uw organisatie beoordeeld.
De belangrijkste processen in het kader van onze jaarrekeningcontrole worden door de
Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) verzorgd. Dit betreft de processen inzake:

* Inkopen en betalingen
Begroting
Personeel

Automatisering

*

@

@

Wij hebben naar aanleiding van onze controle geconstateerd dat de opzet van de AO/IB gelet
op de doelstelling daarvan voldoende is. Tevens hebben wij vastgesteld dat er sprake is van
een adequate werking van de AO/IB. Wij merken nog op dat wij ons bij de beoordeling van de
AO/IB hebben beperkt tot het deel van de AO/IB waarop wij steunen bij de controle van de
jaarrekening.

4.2 Aanbestedingswetgeving

Op grond van het controleprotocol hebben wij de administratieve organisatie en maatregelen
van interne beheersing AO/IB) rond de (nationale) aanbestedingen beoordeeld. Vanuit de VGS
heeft dit aspect voldoende aandacht. Bij het aangaan van verplichtingen waarbij u twijfelt of dit
onder de aanbestedingswetgeving valt, adviseren wij u tijdig met uw administratiekantoor VGS
contact op te nemen.

Vanuit onze controle blijkt ook dat er geen leveringen of diensten zijn geweest of verplichtingen
zijn aangegaan waarbij onterecht is voorbijgegaan aan Europese aanbesteding.

4.3 Eigen wachtgelders

Vanuit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is bepaald dat schoolbesturen de zogenaamde
'eigen wachtgelders' met voorrang weer in dienst moeten nemen. Dit betreft personen die een
werkloosheidsuitkering genieten en langer dan 1 jaar in dienst zijn geweest. Een ontheffing van
deze herbenoemingsverplichting is slechts mogelijk op basis van een aantal specifieke
gronden. De gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichtingen kunnen verstrekkend zijn,
waarbij er inhoudingen worden gedaan op de bekostiging.

In het onderwijscontroleprotocol van het ministerie van OCW is opgenomen dat wij tijdens onze
accountantscontrole aandacht dienen te besteden aan de naleving van deze wet- en
regelgeving. Vanuit onze controle is gebleken dat er voor 2018 geen sprake was van eigen
wachtgelders.
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4.4 Automatisering

Voor de geautomatiseerde gegevensverwerking wordt voor de belangrijkste processen in het
kader van onze jaarrekeningcontrole gebruik gemaakt van softwarepakketten van de VGS.
Dit betreffen:

* ProActive: voor de digitale factuurverwerking (incl. autorisatie)
AFAS Profit: voor het voeren van de financiële administratie

RaeU YouForce: voor de salarisadministratie en het doorvoeren van personeelsmutaties.

Wij hebben geen bijzondere controlebevindingen omtrent de betrouwbaarheid en continu'íteit
van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij merken hierbij op dat dit
controlebevindingen betreft die voortvloeien uit het onderzoek van de administratieve
organisatie en interne beheersing voor zover noodzakelijk in het kader van de controle van de
jaarrekening en niet de uitkomsten zijn van een specifiek onderzoek naar de toereikendheid van
het systeem van administratieve organisatie en interne beheersing.
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5 ALGEMENE ONTWIKKEL?NGEN

5.1 Voorzieníng voor groot onderhoud

Met betrekking tot het juist berekenen van de voorziening voor groot onderhoud is in de
afgelopen maanden veel onduidelijkheid geweest. Veel onderwijsinstellingen hanteren een
pragmatische wijze om de hoogte van de voorziening te berekenen, dit is ook voor uw instelling
het geval.
Bij een strikte toepassing van de rekenregels zou de voorziening over het algemeen hoger
uitkomen. Het ministerie van OCW heeff voor kalenderjaar 2018 en 2019 de beslissing
genomen om beide berekeningsmethoden te accepteren. Hier is de Regeling Jaarverslaggeving
Onderwijs op aangepast. In 2019 zal de discussie verder gevoerd worden.

5.2 Doelmatigheid in het toezichtskader

In haar advies van juli 2018 heeft de Onderwijsraad de Tweede Kamer geadviseerd over de
juiste bekostigingssystematiek in het licht van de bestuurlijke verhoudingen en over de
(on)mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijs.

In dit advies erkent de Onderwijsraad dat de bekostigingssystematiek te complex is en dat er te
weiníg stabiliteit in de bekostiging is door de onvoorspelbaarheid van doelfinanciering. De
overheid wordt geadviseerd om meer in te zetten op toezicht op de doelmatigheid van de
bestedingen door het intern toezichthoudend orgaan. Voor de overheid en de onderwijssector
zal het een groeiproces zijn om de doelmatigheid van de bestedingen aan te kunnen tonen en
daar toezicht op uit te oefenen. Tot dat moment kan de discussie over de toereikendheid van de
bekostiging niet op een goede wijze worden beslist.

Voor onderwijsinstellingen is het nu de uitdaging om intern de discussie op gang te brengen
over de doelmatige besteding van de gelden, de verantwoording daarvan en het toezicht
daarop.

Voor meer informatie verwijzen naar we naar de recente uitgave van Reeducatief en het rapport
van de Onderwijsraad.

5.3 0nbelaste vergoeding vríjwilligers

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, is per 1 januari 2019 omhoog
gegaan van € 1 .500 naar € 1.700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan is deze omhoog
gegaan van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1.700. Wanneer u
een vrijwilliger per activiteit betaalt, dan moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding
per uur.
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Wanneer opgeven aan de Belastingdienst?
Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum
normbedragen uitkomen, moet u deze opgeven bij de Belastingdienst. Deze maximumbedragen
gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of
verstrekte sportkleding. De vergoeding wordt dan echter alleen belast als niet kan worden
aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Vrijwilligersregeling
Op grond van de Vrijwilligersregeling hoeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geen
Ioonheffing in te houden op een vergoeding of verstrekking aan een vrijwilliger. Dat geldt ook
voor een sportorganisatie en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting
hoeft te doen.

14


