
 

 

 

 

 

Amsterdam, 15 februari 2022 

 

Betreft: Onvolkomenheden en verbeterpunten in verslaggeving 2022 

 

Geachte A. A. Kenter, 

Ieder jaar stelt het CBF een Erkenningspaspoort samen voor alle Erkende Goede Doelen. 
Daarmee laten we in één oogopslag zien waar organisaties voor staan, wat ze doen en 
hoeveel geld erin omgaat. Steeds meer partijen maken gebruik van onze paspoorten om 
inzicht te krijgen in goede doelen of in de sector als geheel. 

Opmerkingen bij jaarverslagen 
Bij het samenstellen van deze Erkenningspaspoorten kijken we heel precies naar de 
jaarverslagen. Daarbij komen we vaak onvolkomenheden tegen. In 2021 noteerden we bij 
43% van de jaarverslagen één of meerdere opmerkingen. Dat zijn er veel te veel. Vaak 
betekent zo’n opmerking namelijk dat we niet kunnen vaststellen of een organisatie aan 
de normen voldoet. Dat baart ons zorgen. 

Een beroep op u 
In de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn veel organisaties bezig met hun 
jaarverslaggeving. Juist nu doen we dan ook een beroep op u: wees alert op de geldende 
regels en wees zo precies mogelijk in het volgen daarvan. 

Ook bij jaarverslaggeving van Afrika Tikkun Nederland hebben we één of meerdere 
opmerkingen gemaakt. Hieronder vindt u een korte toelichting op het type opmerking: 

Verklaring accountant of kascommissie ontbreekt 
De jaarverslaggeving bestaat uit drie elementen: het bestuursverslag, de 
jaarrekening en de verklaring. Voor kleine goede doelen geldt dat de 
jaarverslaggeving is voorzien van minimaal een samenstellingsverklaring van een 
accountant (met een titel RA of AA) of dat de jaarcijfers worden gecontroleerd door 
een kascommissie die een verklaring verstrekt (norm 7.2.1). Een toereikende 
verklaring bij uw jaarverslaggeving ontbreekt. 

We nemen contact met u op 
Vanaf dinsdag 21 februari nemen we telefonisch contact met u op. We kunnen dan in 
detail toelichten welke onvolkomenheden we hebben gezien in uw vorige 
jaarverslaggeving. Ook zullen we uitleggen wat we van u verwachten voor de 
verslaggeving van 2022.  

Eventueel kunnen we ook zorgen voor de nodige hulp, als daar behoefte aan is. In dat 
kader wijze we graag op het webinar dat we organiseren in samenwerking met Partin, de 



brancheorganisatie voor kleine goede doelen. Dat vindt plaats op 28 februari in de avond. 
Voor meer informatie en aanmelden leest u hier verder. 

Tot slot 
We verwachten dat het aantal Erkende Goede Doelen de komende jaren zal blijven 
groeien. Om de Erkenning betaalbaar te houden is het nodig dat onze werkwijze efficiënt 
en schaalbaar is. Dat betekent dat we de invoer van gegevens en eenvoudige 
controlewerkzaamheden willen automatiseren. 

Met het oog op de toekomst is een goede kwaliteit en eenduidigheid van 
jaarverslaggeving daarom noodzakelijk. Voor alle jaarverslagen met opmerkingen geldt 
dat er voor ons extra handmatige controlewerkzaamheden nodig waren. Dat maakt dat 
we erg precies moeten zijn, soms ook op zaken die u wellicht als detailwerk ervaart. We 
hopen daarin op uw begrip. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Harmienke Kloeze 
 
Directeur-bestuurder 
CBF, Toezicht op goeddoen 
 

 

https://www.kleinegoededoelen.nl/events/zonder-stress-jaarverslagen-maken/

