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Wijche11

14 juli 2022

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat deals bijlage toegevoegde controleverklaring wordt

opgenomen in de jaarrekening 2021. Deze jaarrekening dient te worden uitgebracht overeenkomstig

het aan ons voorgelegde definitieve concept waarvan het balanstotaal sluit op€ 6.614.671, het eigen

vermogen op€ 6.491.495 en het resultaat op€ 61.847. Een gewaarmerkt exemplaar van het definitief

concept is ter identificatie bijgevoegd.

Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring openbaar

wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening door het bestuur ongewijzigd wordt vastgesteld.

Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een vergadering van het bestuur en de

vaststelling/goedkeuring dient te worden genotuleerd. lndien het bestuur wijzigingen in de jaarrekening

wenst aan te brengen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. Een exemplaar van de jaarrekening

dient te worden ondertekend door het bestuur. Wilt u voor ons dossier ook een jaarrekening

ondertekenen en retourneren?

Wij zijn gaarne tot nadere toelichtingen bereid.

Met vriendelijke groet,

--.
Bol Adviseurs

A.J.H. Klomp RA
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Balans

(bedragen In euro's)

ACTIVA

FINANCIELE ACTIVA
Effectenportefeuille

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Nag le ontvangen bedragen

LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021

20.878
176.792

4.855.031

197.670

1.561.970

6.614.671

6.491.495

123.176

31-12-2020

4.645.628

20.644
111.568

132.212

1.887.673

6.665.513

6.542.214

123.299

TOTAAL PASSIVA
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6.614.671 6.665.513
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Specificatie activa (bedragen in euro's) 31-12-2021 31-12-2020
ACTIVA

EFFECTENPORTEFEUILLE
Effecten 4.855.031 4.645.628

4.855.031 4.645.628

DEBITEUREN
Debiteuren tot 1 jaar oud 20.878 20.449
Debiteuren ouder dan 1 jaar 0 195

20.878 20.644

Voorziening voor oninbaarheid 0 0
Totaal per ultimo boekjaar 20.878 20.644

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN
Te ontvangen subsidies 171.846 100.000
Te ontvangen omzetbelasting 1.889
Te ontvangen belastingen 3.038 4.265
Voorschotten - 6.892
Overige 19 411
Totaal per ultimo boekjaar 176.792 111.568

LIQUIDE MIDDELEN
ABN AMRO Bank 1.049.904 1.479.622
ING Bank 124.341 18.989
ABN AMRO Bank, beleggingsrekeningen 287.454 288.708
Rabobank 99.575 99.658
Contanten 696 696
Totaal per ultimo boekjaar 1.561.970 1.887.673

TOTAAL ACTIVA 6.614.671 6.665.513
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Specificatie passiva (bedragen in euro's) 31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
lnstandhoudingsvermogen 2.000.000 2.000.000
Bestemmingsreserve eigen projecten 2.874.540 2.862.693
Bestemmingsreserve verjonging en positionering 150.000 100.000
Totaal per ultimo boekjaar 5.024.540 4.962.693

Spirin fonds 482.842 499.005
Fonds Marianne van der Heijden 11.686 131.977
Fonds maatschappelijke spiritualiteit 972.427 948.539
Totaal per ultimo boekjaar 1.466.955 1.579.521

KORTLOPENDESCHULDEN
Crediteuren (betalingen onderweg) 35.684 47.192
Reservering vakantiegeld/eindejaarsuitkering 18.502 23.441
Te betalen omzetbelasting 6.129 11.930
Te betalen loonheffing 48
PGGM - le betalen pensioenpremie - 6.511
Vooruitontvangen inkomsten (subsidie) 50.000 -
Overige nag le betalen kosten 12.813 34.225
Totaal per ultimo boekjaar 123.176 123.299

TOTAAL PASSIVA 6.614.671 6.665.513

-
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Alqemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving '640 Organisaties zonder
winststreven' .

Grondslagen voor waardering

Effecten
Effecten worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, tenzij de marktwaarde lager is dan de
historische kostprijs. In dat geval warden de effecten gewaardeerd tegen de lagere marktwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten. Handelsvorderingen warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid warden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen

lnstandhoudinqsvermoqen
Saldo per 1 januari 2021
Bij: verdeling resultaat
Saldo per 31 december 2021

€
€
€

2.000.000
-

2.000.000

Bestemminqsreserves

Bestemmingsreserve eigen projecten
Deze reserve is bedoeld voor financiering van toekomstige projecten waarvoor geen externe financiering beschikbaar is.

Saldo per 1 januari 2021
Bij: verdeling resultaat
Saldo per 31 december 2021

€
€
€

2.862.693
11.847

2.874.540

In het resultaat is verwerkt de salariskosten van de onderzoeker Moderne Devotie en de
medewerker Communicatie. De totale salariskosten van deze medewerkers bedragen € 82.426.

Bestemmingsreserve verjonging
Deze reserve is bedoeld voor financiering van onderzoek op het gebied van Moderne Devotie.

Saldo per 1 januari 2021
Bij: verdeling resultaat
Saldo per 31 december 2021

€
€
€

100.000
50.000

150.000

Resultaatbestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de stichting is het
resultaat als volgt bestemd:
- Bestemmingsreserve eigen projecten
- Bestemmingsreserve verjonging
- Bestemmingsreserve positionering/PR/rnarketing

€
€

11.847
50.000

€ -
€ 61.847

- - - - -
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Fondsen
Fondsen betreffen door derden beschikbaar gestelde gelden die bestemd zijn voor een specifiek doel. Ontvangen
bijdragen ten behoeve van fondsen worden rechtstreeks in de balans verwerkt. Aan de fondsen wordt jaarlijks een vaste
rente toegerekend ter dekking van inflatie en als vergoeding.

Spirin fonds
De gelden in dit fonds zijn verkregen uit donaties. Een aantal Ordes/Congregaties hebben aangegeven dit project le
willen blijven ondersteunen zolang zij er geld veer hebben. Uit het Spirin fonds wordt 0,7 fte bekostigd voor onbepaalde tijd.

Saide per 1 januari 2021 € 499.005
Ontvangen bijdragen in 2021 € 4.900
Toerekening rente 2021 € -

€ 503.905
Af: bestedingen boekjaar 2021 € -21.063
Saide per 31 december 2021 € 482.842

Fonds Marianne van der Heijden
Dit fonds is gevormd uit een eenmalige nalatenschap met als oormerk onderzoek naar kunst en spiritualiteit. In het nieuwe
wetenschapsplan (januani 2017) is een project geformuleerd dat voldoet aan de eisen van de nalatenschap.

Saide per 1 januari 2021 € 131.977
Ontvangen bijdragen in 2021 € -
Toerekening rente 2021 € -

€ 131.977
Af: bestedingen boekjaar 2021 € -120.291
Saide per 31 december 2021 € 11.686

Fonds maatschappe/ijke spiritualiteit
De gelden in dit fonds zijn verkregen uit subsidies. Uit het fonds Maatschappelijke Spiritualiteit wordt 1,4 fte bekostigd.

Het fonds maatschappelijke spiritualiteit bevat 'Stimulans' gelden gereserveerd voor onderwijs van een
bed rag groat€ 222.122.

Saide per 1 januari 2021 € 948.539
Ontvangen bijdragen in 2021 € 110.000
Toerekening rente 2021 € -

€ 1.058.539
Af: bestedingen boekjaar 2021 € -86.112
Saide per 31 december 2021 € 972.427

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

--
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Exploitatie

(bedragen in euro's) totaal
real. 2021 begr. 2021 real. 2020

Baten
Bijdrage College v Bestuur 210.384 206 250 206 250
Inkomsten uit onderwijsactiviteiten
Inkomsten uit detachering 82.764 84147 201 767
lnkomsten uit projectsubsidies 190.538 186 492 294 052
Bijdrage College v Bestuur Moderne Devote 70.129 68 750 68 750
Bijdrage KNR, commissie PIN 50.000 50.000 100.000
lnkomsten deelnemers cursussen 59.178 59.794 45.769
Inkomsten uit donaties 60.326 53.000 57.725
lnkomsten uit dienstverlening 46.999
lnkomsten uit royalties/ auteursrechten 108 200 197
Overige inkomsten 83 85 14

Totaal baten 723.510 708.718 1.021.523

-
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(bedragen in euro's) totaal
real. 2021 begr. 2021 real. 2020

Lasten
Personele lasten
Bruto salaris 435 654 507.054 493.056
Vakantietoelagen 31 980 36 746 35.435
Sociale lasten en pensioenprem1e 145 911 162 605 149.840

sublotaal 613 545 706 406 678.331

Diensten derden (personele taken) 164 741 99.658 99.126
Arbo en verzekeringen personeel 19 680 27 000 7.142
Wervmngskos ten 4 477 250 1.754
Re1skosten woon-werk 2 105 6 048 3.851
Vacategelden 1.500
Onbelaste vergoedingen 9.221 6.500 13.150
Ontvangen ziekengeld 22.752- 318-
Overige personele kosten

/olaal personele las/en 791 017 847 361 803 036

Materiele lasten
Huisvestings lasten 81.130 76.780 76.780
Aanschaf apparatuur en software 1.289 1.500 3.131
Aanschaf rnventans 323 1 200 706
Aanschaf boeken 1 332 50 424
Aanschaf tijdschnften 909 1 325 877
Por1i 2514 4 300 2.396
Telefoonkosten 2 416 2.600
Reiskosten 2 289 16.951 5.443
Cong ressen 4.257 21 370 504
Computeraccessores en -paper, toner 207 464
Drukwerk 663 2.500 480
Kopreerkosten 478. 1.500 7.500
Kantoorartikelen 904 1.000 509
Foto- / av-materialen 3.393 2.200 260
Vertaalwerkzaamheden door derden 760 7.700 2 657
Overige aan derden uitbestede diensten 65110 90 640 57.729
Representatiekosten 13 697 19 100 7.662
Contnbuties en abonnementen 21 458 19 700 24.066
Huur ruimtes 5 073 10 200 1.768
Overige kosten 461- 2 200 3.493

totaalmatenele lasten 206 785 282 816 196.849

Totaal lasten 997.802 1.130.178 999.885

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 274.292- 421.460- 21.638

.

1
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(bedragen in euro's)

real. 2021
totaal

begr. 2021 real. 2020

Financieel resultaat
Financiele baten
lnkomsten dividend/ coupons
Gerealiseerd koersresultaat (aandelen/oblgaties)
Afwaardenng / herwaardenng naar lagere marktwaarde
(aandelen/obligaties)
Rentebaten (rentelasten)

totaal financiele baten

Financiele lasten
Bankkosten
Bewaarloon
Bron- en dvdendbelasting

totaal financele lasten

Aan fondsen toegerekende rente
Rente over fonds M. van der Heijden
Rente over Spirin fonds
Rente over fonds maatschappelijke spiritualttert

totaa/ aan fondsen toegerekende rente

Totaal financieel resultaat

Exploitatieresultaat

91 894 136.710
150 613 13.674

18 644 52.438-
4- 53

261147 97 999

694 1.106
36 880 36.709

37 574 37.815

223.573 60.184

50.719- 421.460- 81.822

Mutaties op reserves en fondsen
lnzet Spirin fonds
lnzet fonds Marianne van der Heijden
Inzet fonds maatschappelijke spiritualitert
lnzet positionering/PR/marketing
Inzet eigen projecten

totaal mutates op reserves en fondsen

Resultaat

16.163
120.291
23.888-

112 566

61.847

23.094
91 478
13.411

127 983

293.477-

-

56.958
36.359
37.282-

56.035

137.857

-
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten
De baten warden toegerekend aan het boekyaar waarop zj betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Ontvangen bijdragen ten behoeve van specifieke projecten en fondsen warden rechtstreeks in de
balans verwerkt.

Lasten
De lasten warden toegerekend aan het boekjaar waarop 2Ij betrekking hebben,
uItgaande van historische kosten.

Bezoldiginq bestuurders

De bestuursleden hebben in boekjaar 2021 geen bezoldigingen ontvangen.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren gemddeld 10 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2020: 10).

Honoraria accountant

Bal Accountants heeft met betrekking tot boekjaar 2021 de volgende honoraria (excl. BTW) in rekening
gebracht:
Controle van de Jaarrekening
Samenstellen van de jaarrekening e~ admInIstratieve ondersteuning
Totaal

€
€
€

5.950
5.000

10.950

Deze honorana zujn In de exploitatierekening verantwoord ender de post 'overige aan derden utbestede
diensten'.

--· .. --·-···---- __ ..__l
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STRIKT VERTROUWELIJK
Het bestuur van
Titus Brandsma lnstituut
Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Titus Brandsma lnstituut te Nijmegen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Titus Brandsma lnstituut per 31 december 2021 en

van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving '640

Organisaties zonder winststreven'.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;

2. de winst- en verliesrekening over 2021; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financile 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 Titus Brandsma lnstituut 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.

Bl al1-15,»P0tb15 1.42 5830 AC Boxmeer· Bo! a/n5/rs 1seen hdel inn Bl Accountants B V.
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B. 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 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving '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 ma ken zonder afwijkingen

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als

be@indiging het enige realistische alternatief is.

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 materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

warden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt 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 grater 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;

Ons kenmer' P5066176.2
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle metals 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 stichting;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele 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 continuiteitsveronderstelling 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 onderneming haar

bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dater 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 onderneming haar continuiteit 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.

Wijchen, 29 juni 2022

Bal Adviseurs

--A.J.H. Klomp

Registeraccountant
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