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Jaarverslag 2021 PCOB

De PCOB is een vereniging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, 
actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken 
van de PCOB. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving 
door op te komen voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland.
De PCOB werkt federatief samen met de Unie KBO voor onder meer de landelijke belangenbehartiging en 
het aan kunnen bieden van ledenvoordelen. 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de transitie naar een federatie KBO‐PCOB nieuwe stijl, 
nadat in december 2020 de ledenraad het besluit had genomen om de samenwerking met de Unie KBO op 
een andere leest te schoeien. 

Het resultaat over 2021 bedraagt € ‐/‐ 24.951. De bestemming van het resultaat is ‐vooruitlopend op 
goedkeuring door de ledenraad‐ in de jaarrekening verwerkt: 
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en ‐fondsen ‐ 14.100
Toevoeging aan het vermogen van de afdelingen +54.682
Onttrekking aan de algemene reserve ‐ 65.533
Totaal ‐ 24.951
Het vermogen van PCOB bedraagt per 31 december 2021 € 4.527.505 (2020: € 4.552.456).

Via de goedkeuring van de jaarrekening inclusief resultaatbestemming en de jaarbegroting voor het 
komende jaar beschikt de Ledenraad over het vermogen van de vereniging.

Samenstelling bestuur ultimo 2021:
De heer W. Nuis voorzitter 
De heer J.C.IJ. van Vliet vice‐voorzitter
De heer H. Steegstra penningmeester 
Mevrouw E‐P. L.A. Dumfries bestuurslid
Mevrouw M.E. Willemsen bestuurslid 

Aan het begin van 2021 waren twee vacatures in het bestuur. De heer Haitsma is in de loop van 2021 aan 
het eind van zijn tweede termijn gekomen. We zijn blij dat de drie vacatures zijn ingevuld en dat het 
bestuur PCOB op volle sterkte het jaar 2022 in zal gaan. Bestuursleden worden in principe voor een 
periode van 4 jaar benoemd. 
In de eerste helft van 2021 hebben de vergadering van het bestuur PCOB gezamenlijk met het bestuur 
Unie KBO plaatsgevonden in de setting van bestuur KBO‐PCOB. De besturen zijn in deze setting zeven keer 
bijeengekomen. In juni 2021 heeft besluitvorming in de ledenraad plaatsgevonden, waardoor het bestuur 
KBO‐PCOB een eigen gremium geworden is. In de tweede helft van het jaar 2021 is het bestuur PCOB nog 
vijf keer in vergadering bijeengeweest. Een deel van de vergaderingen heeft digitaal plaatsgevonden.  

De ledenraad: 
In het voorjaar van 2021 zijn verkiezingen gehouden voor de ledenraad PCOB. Door besluitvorming in 2020 
is het aantal zetels in de ledenraad teruggebracht van 33 naar 24; het is bij de verkiezingen helaas niet 
gelukt om alle zetels te bezetten. Er is van 18 ervaren ledenraadsleden afscheid genomen en er zijn 11 
nieuwe leden verwelkomd. Ultimo 2021 zijn 22 van de 24 zetels bezet; in de provincie Utrecht en 
Groningen is een vacature. Deze kwetsbaarheid van de ledenraad is zorgelijk en heeft de aandacht. 
De ledenraad PCOB is in 2021 zes keer bijeengekomen. Twee vergaderingen daarvan hebben digitaal 
plaatsgevonden, twee fysiek en twee in een hybridevorm. In september is een introductiedag 
georganiseerd voor de (nieuwe) leden van de ledenraad. 

De ledenraad heeft de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 goedgekeurd. 
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Risicoanalyse:
De aanwas van nieuwe leden wordt overtroffen door de afname (m.n. door sterfte) van het ledenbestand. 
Per saldo neemt het aantal leden dus af en daarmee slinkt ook het potentiële kader: het wordt steeds 
moeilijker om de afdelingen in het land op een goede manier bestuurd te krijgen. Er wordt gezocht naar 
manieren om tot andere vormen van afdelingsbestuur te komen.  

Begroting 2022
De totale baten voor 2022 zijn begroot op € 1.159.727. De totale lasten zijn begroot op
€ 1.219.727, waarvan € 1.159.727 bijdrage aan KBO‐PCOB. Per saldo een negatief resultaat van € 60.000.

Analyse verschillen begroting en realisatie
Baten
Er zijn minder contributies binnengekomen dan begroot (€ 17.814,‐.). Daarnaast heeft de PCOB € 28.419 
aan legaten ontvangen en € 20.388 aan overige baten ontvangen, terwijl deze baten niet waren begroot.
Lasten
De organisatiekosten waren circa € 19.000 lager dan begroot, dit wordt mede veroorzaakt door de kosten 
van de website, die lager uitvallen dan vooraf begroot. De afdracht aan KBO‐PCOB vindt plaats op basis 
van begroting. De rentelasten waren € 10.297 hoger dan begroot.

Directie:
De heer M.Th.M. Sturkenboom, interim‐directeur van 1 oktober 2020 tot 1 november 2021.
Mevrouw L.R.B. de Jong, interim‐directeur van 1 november 2021 tot 1 maart 2022
Mevrouw I.M.A. Rep, directeur vanaf 1 maart 2022.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021, NA RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa afdelingen 3.101              3.781             

3.101              3.781             
VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN
Vorderingen en overlopende activa 9.629              14.518           

9.629              14.518           

LIQUIDE MIDDELEN 4.633.677      4.669.416     

TOTAAL ACTIVA 4.646.407      4.687.715     

P A S S I V A

RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve 1.888.913      1.954.446     
Bestemmingsreserves 279.549          281.068         
Bestemmingsfondsen 152.637          165.218         
Vermogen afdelingen + gewest 2.206.406      2.151.724     

4.527.505      4.552.456     

KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden 17.822            14.579           
Kortlopende schulden afdelingen + gewest 101.080          120.680         

118.902          135.259         

TOTAAL PASSIVA 4.646.407      4.687.715     

31 december 2021 31 december 2020
€ €
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EXPLOITATIEREKENING  2021

2021 2021 2020
€ € €

BATEN
Contributie 1.220.239        1.238.053        1.315.282       
Overige baten 48.807              ‐                         132.718           
Afdelingen/ voormalig gewest 929.674            pm 948.607           

Som der baten 2.198.720        1.238.053        2.396.607     

LASTEN
Organisatiekosten 41.158              60.000              29.146             
Afdracht en activiteiten 1.297.224        1.288.053        1.312.841       
Rentelasten 10.297              ‐                         1.648               
Afdelingen/ voormalig gewest 874.992            pm 820.165           

Som der lasten 2.223.671        1.348.053        2.163.800       

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  ‐24.951             ‐110.000          232.807           

RESULTAATBESTEMMING

ALGEMENE RESERVE
Algemene reserve ‐65.533             ‐110.000          10.138             
Totaal algemene reserve ‐65.533             ‐110.000          10.138             

BESTEMMINGSRESERVES

Steun afdelingen ‐                         ‐                         ‐1.178              

Ledenwerving ‐                         ‐                         ‐1.500              

Voormalige afdeling Wageningen ‐667                  ‐                         ‐235                 

Voormalig afdeling Noordwijk ‐                         ‐                         ‐                        

Geoormerkte gelden provincies ‐852                  ‐                         ‐4.749              

Totaal bestemmingsreserves ‐1.519               ‐                         ‐7.662              

BESTEMMINGSFONDSEN
Erfstellingen en legaten t.b.v. afdelingen ‐12.581             ‐                         99.950             
Totaal bestemmingsfondsen ‐12.581             ‐                         99.950             

VERMOGEN  AFDELINGEN / VM. GEWEST
Vermogen  afdelingen / vm. gewest 54.682              ‐                         130.381           
Totaal vermogen  afdelingen / vm. gewest 54.682              ‐                         130.381           

TOTAAL ‐24.951             ‐110.000          232.807           

Realisatie  Begroot  Realisatie

Vooruitlopend op goedkeuring door de ledenraad is de bestemming van het resultaat in de jaarrekening 

verwerkt.
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KASSTROOMOVERZICHT  2021

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  ‐24.951            232.807          

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 680                   1.619               

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen 46                     10.203            
Vordering afdelingen 4.843                15.136            
Kortlopende schulden 3.243                ‐32.950           
Kortlopende schulden afdelingen ‐19.600            ‐51.408           

‐11.468            ‐59.019           

Kasstroom uit operationele activiteiten ‐35.739            175.407          

Mutatie liquide middelen ‐35.739            175.407          

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

Liquide middelen per 1 januari 4.669.416        4.494.009       
Mutatie ‐35.739            175.407          
Liquide middelen per 31 december 4.633.677        4.669.416       

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

De indirecte methode van een kasstroomoverzicht toont de feitelijke geldstromen door het resultaat te 

corrigeren voor posten die geen daadwerkelijke geldstroom met zich meebrengen. 

31 december 2021 31 december 2020
€ €
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TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is statutair gevestigd in Zwolle, met KvK nr. 40478111. De 
PCOB stelt zich ten doel de belangen van senioren te behartigen in de meeste ruime zin.

Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn in euro's (€).

Schatting
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
de PCOB 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.

Corona
Door de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen 
konden de afdelingen minder fysieke bijeenkomsten organiseren en moesten zij zoeken naar alternatieve 
contacten. De coronacrisis heeft in 2021 niet tot liquiditeitsproblemen geleid. De liquide middelen van de 
vereniging zijn toereikend om eventuele tekorten te kunnen opvangen.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn waar nodig slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Verbonden partijen 
Twee bestuursleden vormen het bestuur van de Stichting Steunfonds Protestants Christelijke Ouderen 
Bond. Het vermogen van deze stichting is in 2002 overgedragen aan de vereniging. Op dit moment vinden 
geen activiteiten meer plaats in deze stichting. De stichting wordt alleen aangehouden voor mogelijke 
legaten die gericht zijn aan deze stichting, maar feitelijk bestemd zijn voor de vereniging. 

Afdelingen en voormalig gewest 
De PCOB is één juridische entiteit. De financiële verslaglegging van de vereniging PCOB richt zich dan ook op 
de geldstromen, bezittingen en schulden die zijn vastgelegd van zowel het landelijk bureau van de PCOB als 
de afdelingen en voormalig gewest van de PCOB. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1: 
Organisaties zonder Winststreven. Deze richtlijnen zijn deels in overeenstemming met de uitgangspunten 
van Titel 9 BW 2, echter voorzien in een aantal specifieke elementen die recht doen aan de aard en entiteit 
van de vereniging.

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten.

Vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Met op balansdatum 
verwachte bijzondere waardewijziging wordt rekening gehouden. Over materiële activa die in de loop van 
het verslagjaar worden aangeschaft wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN (VERVOLG)

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de 
vereniging. Het betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 
voor het einde van het verslagjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

Opbrengsten
De opbrengsten zijn de opbrengsten uit hoofde van contributiebedragen en overige 
bijdragen en baten over het jaar. 

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 2021

31 december 2020
€

A C T I V A

VASTE ACTIVA

Vaste activa afdelingen en voormalig gewest 3.101 3.781
Totaal vaste activa 3.101                 3.781                           

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 209                     35                                  
Vooruitbetaalde bedragen ‐                          220                              
Vordering afdeling en voormalig gewest 9.420                  14.263                         
Totaal 9.629                 14.518                         

LIQUIDE MIDDELEN

Bankrekeningen 156.578             229.578
Spaarrekeningen 2.182.134          2.185.478                   
Liquide middelen afdelingen en voormalig gewest 2.294.965          2.254.360                   
Totaal liquide middelen 4.633.677          4.669.416                   

31 december 2021
€
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31 december 2020
€

31 december 2021
€

P A S S I V A

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES

Algemene reserve
Saldo per 1 januari 1.954.446          1.944.308                   
Mutaties boekjaar ‐65.533              10.138                         
Saldo per 31 december 1.888.913          1.954.446                   

BESTEMMINGSRESERVES

Steun afdelingen
Saldo per 1 januari 45.872               47.050                         
Mutaties boekjaar ‐                          ‐1.178                          
Saldo per 31 december 45.872               45.872                         

Ledenwerving
Saldo per 1 januari 43.144               44.644                         
Mutaties boekjaar ‐                          ‐1.500                          
Saldo per 31 december 43.144               43.144                         

Reserve voormalige afdeling Wageningen
Saldo per 1 januari 2.102                  2.337                           
Mutatie ‐667                    ‐235                             
Saldo per 31 december 1.435                 2.102                           

Reserve voormalige afdeling Noordwijk
Saldo per 1 januari 6.581                  6.581                           
Mutatie ‐                          ‐                                     
Saldo per 31 december 6.581                 6.581                           

De reserve voormalige afdeling Wageningen betreft het vermogen van de voormalige afdeling, dat 

overgedragen is aan het verenigingsbureau. Dit vermogen is geoormerkt voor activiteiten van de PCOB in 

Wageningen.

De reserve voormalige afdeling Noordwijk betreft het vermogen van de voormalige afdeling, dat 

overgedragen is aan het verenigingsbureau. Dit vermogen is geoormerkt voor activiteiten van de PCOB in 

Noordwijk.

In 2016 is besloten om € 250.000 aan ledenwerving te besteden. In totaal is hier € 206.856  aan besteed. 

De reserve wordt gebruikt voor bijdragen aan afdelingen die financiële ondersteuning nodig hebben.
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31 december 2020
€

31 december 2021
€

Geoormerkte gelden provincies
Saldo per 1 januari 183.369             188.118                       
Mutatie ‐852                    ‐4.749                          
Saldo per 31 december 182.517             183.369                       

Toevoeging Saldo per
2021 31‐12‐2021

Noord Holland ‐                           ‐     25.642                       
Zeeland ‐                           24.162                       
Noord Brabant ‐                           ‐     11.497                       
Limburg ‐                           ‐     1.418                         
Gelderland ‐                           59.130                       
Flevoland ‐                          ‐                           ‐     ‐                             
Overijssel ‐                           34.074                       
Drenthe ‐                          ‐                           ‐     ‐                             
Friesland ‐                           2.500                         
Groningen ‐                           11.310                       
Utrecht ‐                           ‐     12.784                       
Zuid Holland ‐                           ‐                             

‐                           182.517

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 279.549             281.068                       

BESTEMMINGSFONDS

Erfstellingen en legaten t.b.v. afdelingen
Saldo per 1 januari 165.218             65.268                         
Mutatie ‐12.581              99.950                         
Saldo per 31 december 152.637             165.218                       

1‐1‐2021
Saldo perNaam Provincie

2021
Besteding

2.900                     

34.074                  

59.130                  
1.418                     

11.497                  
24.614                  

Totaal

‐                                

400                           

Het fonds betreft legaten en erfstellingen voor vier afdelingen. Per afdeling kan hier een beroep op worden 

gedaan en dit wordt per afdeling geregistreerd.

In 2021 is door de afdelingen voor €12.581,‐  een beroep gedaan op reeds in het verleden ontvangen 

schenkingen en legaten. Dit is tevens het bedrag dat aan het fonds in 2021 is gemuteerd.

‐                                

‐                                

452                           

183.369

‐                         
12.784                  
11.310                  

852

‐                                

25.642                  

De reserve provincies betreft het vermogen van voormalige PCOB‐gewesten, dat na afronding van het 

transitieproces overgedragen is aan de landelijke organisatie. Dit vermogen is geoormerkt voor activiteiten 

van afdelingen binnen de desbetreffende provincie. Afdelingen kunnen projectvoorstellen indienen bij het 

verenigingsbureau.

Pagina 14



Jaarverslag 2021 PCOB

31 december 2020
€

31 december 2021
€

Eigen vermogen afdelingen + voormalig gewest
Saldo per 1 januari 2.151.724          2.021.343                   
Mutatie 54.682               130.381                       
Saldo per 31 december 2.206.406          2.151.724                   

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren ‐                          2.914                           

Rekening courant KBO‐PCOB 784                     2.315                           
Vooruit ontvangen bedragen 140                     37                                  
Nog te betalen kosten 16.898               9.313                           
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 17.822               14.579                         

Kortlopende schulden afdelingen/ voormalig gewest 101.080           120.680                       

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 118.902             135.259                       

Niet in de balans opgenomen rechten, regelingen en verplichtingen
PCOB heeft geen verplichtingen buiten de zaken die in dit jaarverslag zijn opgenomen.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

Realisatie Begroot  Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

BATEN

Contributie
Contributieafdracht 1.220.239       1.238.053       1.315.282      
Totaal contributie 1.220.239       1.238.053       1.315.282      

Overige bijdragen
Legaten/ schenkingen 28.419            ‐                       124.453         
Overige baten 20.388            ‐                       8.265              
Totaal overige bijdragen 48.807            ‐                       132.718         

Afdelingen/ voormalig gewest
Baten afdelingen/ voormalig gewest 929.674          pm 948.607         
Totaal afdelingen/ voormalig gewest 929.674          pm 948.607         

TOTAAL BATEN 2.198.720       1.238.053       2.396.607      

LASTEN

Organisatiekosten
Accountants‐ en advieskosten 16.031            15.000            13.008           
Overige organisatiekosten 2.639               10.000            2.444              
Kosten t.b.v. DNV ‐                       ‐                       886                 
Kosten website 22.488            35.000            12.808           
Totaal organisatiekosten 41.158            60.000            29.146           

Afdracht en activiteiten
Afdracht aan KBO‐PCOB 1.238.053       1.238.053       1.302.339      
Activiteitenkosten 59.171            50.000            10.502           
Totaal afdracht en activiteiten 1.297.224       1.288.053       1.312.841      

Rentelasten
Rentelasten 10.297            ‐                       1.648              
Totaal rentelasten 10.297            ‐                       1.648              

Afdelingen/ voormalig gewest
Lasten afdelingen/ voormalig gewest 874.992          pm 820.165         
Totaal afdelingen/ voormalig gewest 874.992          pm 820.165         

TOTAAL LASTEN 2.223.671       1.348.053       2.163.800      
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

Omschrijving Bedrag in €

Kosten t.l.v. geoormerkte gelden 852                     

Kosten t.l.v. ontvangen legaten 12.581                

Verkiezingen ledenraad 45.071                

Betaald aan afdelingen 667                     

Totaal 59.171                

Ondertekening
Nieuwegein, 14 september 2022

…………………………….. ……………………………….
W. Nuis, voorzitter H. Steegstra, penningmeester

………………………………. ……………………………….
J.C.IJ. van Vliet, vicevoorzitter E‐P.L.A. Dumfries, bestuurslid

……………………………….
M.E. Willemsen, bestuurslid

BATEN

Contributie

Contributieafdracht per 1 januari 2021 betreft:
a. Individueel lidmaatschap: €21,50
b. Leefverband: €38,50

De afdracht is gebaseerd op het aantal leden op de peildatum van 1 januari 2021 en 1 juli 2021.

Contributie landelijke leden per 1 januari 2021 betreft:
a. Individueel lidmaatschap: €35,00
b. Leefverband: €58,00

Overige bijdragen
De PCOB heeft in 2021 een legaat van €28.419 ontvangen.

LASTEN

Organisatiekosten 
Deze kosten betreffen bankkosten, kosten m.b.t. de website en accountantskosten. De overige kantoorkosten
zijn verantwoord in de organisatie KBO‐PCOB. 

Activiteitenkosten 
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III Overige gegevens
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Aan de directie, het bestuur en de ledenraad van 
Protestants Christelijke Ouderen Bond 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Utopialaan 46 / Gebouw C.11 
Postbus 1120 
5200 BD 's-Hertogenbosch 

T: +31 (0)73 613 16 86 

denbosch@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Protestants Christelijke Ouderen 
Bond te Nieuwegein gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Protestants Christelijke Ouderen Bond per 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1.  de balans per 31 december 2021;  
2.  de exploitatierekening over 2021; 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 Protestants Christelijke Ouderen Bond 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.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties 
zonder winststreven is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.   

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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 
Kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven.  

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 de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine 
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 organisatie 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 organisatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar bedrijfsactiviteiten 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.  

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.  
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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 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 organisatie haar 
bedrijfsactiviteiten 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 organisatie 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 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.   

’s-Hertogenbosch, 14 september 2022 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

drs. G.J.P. den Brok RA 
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