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ACCOUNTANTSRAPPORTAGE



Aan het bestuur van
Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)  
Fjord 155  
8224 DJ Lelystad

Almere, 20 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 343.304 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -
1.709, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 20 van dit
rapport.

L E N T I N K  A U D I T

Aangesloten bij



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020
€ €

31-12-2019
€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 3.853 495
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 86
Overige vorderingen en overlopende
activa 14.243 15.781

18.096 16.362
Liquide middelen  (2) 325.208 246.004

 343.304 262.366

 343.304 262.366

STICHTING INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG (IDO) 
LELYSTAD 

4



31-12-2020
€ €

31-12-2019
€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Algemene reserve 98.145 99.854
Bestemmingsreserves 90.000 90.000

188.145 189.854

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 20.884 13.979
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 34.770 30.847
Overige schulden en overlopende
passiva 99.505 27.686

155.159 72.512

 343.304 262.366
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Begroting
2021
€

Baten

Deelnemende kerken  (5) 49.557 48.500 51.677 49.700
Baten landelijke fondsen  (6) 175.532 180.500 221.060 242.896
Bijdragen overige instellingen  (7) 33.290 14.500 34.390 7.500
Subsidiebaten  (8) 498.475 385.142 396.676 390.560
Rentebaten  (9) 84 - 96 -
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten  (10) 23.799 15.900 13.262 30.824
Giften en donaties  (11) 24.375 5.000 18.339 13.000
Som der baten 805.112 649.542 735.500 734.480

Lasten
Project gerelateerde lasten
Activiteiten  (12) 194.711 52.125 164.339 49.573
Ontvangst gasten  (13) 11.506 26.450 12.220 54.700

206.217 78.575 176.559 104.273
Overige lasten
Personeelslasten  (14) 466.210 439.582 436.660 496.098
Huisvestingslasten  (15) 81.964 81.540 69.851 83.770
Kantoorlasten  (16) 41.557 40.445 41.339 35.299
Algemene lasten  (17) 10.873 9.400 13.992 15.040

600.604 570.967 561.842 630.207

Saldo -1.709 - -2.901 -

Resultaatbestemming
Algemene reserve -1.709 - -2.901 -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), statutair gevestigd te Lelystad,
bestaan voornamelijk uit:
- IDO Schuldhulpverlening;
- Inloophuis Waterwijk;
- Inloophuis Open Haven;
- De zelfstandige stichting Voedselbank De Korenaar.

Stichting IDO coördineert en initieert diaconale taken tussen de bij de stichting aangesloten kerken. Het
IDO treedt voor en namens bovenstaande kerken op, teneinde in brede zin actief te zijn, voor inwoners
van Lelystad, die te maken hebben met problemen op het gebied van maatschappelijke zaken die de
eigen kerkelijke gemeente overstijgen. Ze willen een vangnet vormen voor de zwaksten
in de samenleving en "helpen wie geen helper heeft".

In Stichting IDO participeren de volgende kerken
- Baptistengemeente Lelystad De Hoeksteen
- Christelijke Gereformeerde Kerk / Nederlands Gereformeerde Kerk Het Anker
- Evangelische Kerk De Pijler
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtbron
- Hervormde Gemeente Lelystad 't Lichtschip
- Protestantse Gemeente Lelystad Ontmoetingskerk
- Rooms-katholieke geloofsgemeenschap 'Pax-Christi' (valt onder Heilige Nobertusparochie)
- Gereformeerde Gemeente Lelystad Bethelkerk

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 39075775.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) zich over verschillende zaken een
oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 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 betreffende jaarrekeningposten.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640: "Organisaties zonder
winststreven".

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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Ontwikkelingen COVID-19
Door de uitbraak in 2020 van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse
overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. In december 2020 is
nogmaals een lockdown ingezet, deze is in 2021 nog verder verlengd. Deze maatregelen hebben naar
verwachting beperkte financiële gevolgen voor de bedrijfsuitoefening door de onderneming aangezien de
stichting voor het grootste deel haar activiteiten kan blijven verrichten onder de geldende maatregelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Als liquide middelen niet ter vrije beschikking staan (bijvoorbeeld door blokkade of
transferbeperkingen), dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves
Deze reserves worden gevormd door (een deel van) het voordelig resultaat van enig jaar te bestemmen
voor een toekomstige investering en/of activiteit. Per categorie wordt haar aandeel in deze reserves
toegelicht. De bestemmingsreserves staan vrij ter beschikking van de stichting. Eventuele aanvullende
beperkingen zijn opgenomen bij de bestemmingsreserve in de toelichting op de balans.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
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Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
verstrekte subsidie (projecten), de overige lasten worden toegerekend aan de inkoopwaarde overige
baten en overige lasten.

Personeelslasten
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.    De stichting heeft aan haar personeel een
pensioen toegezegd. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

In de jaarrekening wordt de jaarlijkse pensioenpremie als last verantwoord. Voor per balansdatum nog
niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen en bij vooruit betaalde premies wordt een vordering
opgenomen.    De risico’s voor prijsindexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot
aanpassing van de toekomstige bijdragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen
niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende
bijdragen anders dan toekomstig hogere premies.

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een dekkingsgraad van 88,3% ultimo 2020 (en 2019: 96,5%).

Herstelplan:
Het herstelplan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. Het is
wettelijk verplicht om binnen de hersteltermijn de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Voor PFZW geldt
per eind 2019 een vereiste dekkingsgraad van 123,4%, eind 2020 is dit naar verwachting 121,4%. In het
bijgewerkte herstelplan van januari 2020 laat PFZW zien dat de beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op
het vereiste niveau kan zijn. Dit is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar. Zolang er niet genoeg
geld in kas is, past PFZW dit plan elk jaar aan en legt het ter goedkeuring voor aan toezichthouder De
Nederlandsche Bank (DNB).
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de waarde van de pensioenverplichtingen.
 
Dit zijn de maatregelen voor een tijdig herstel: 
- PFZW verhoogt de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze
opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een
financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

- Gedurende het herstelplan verhoogt PFZW de pensioenen niet volledig. Volgens de wettelijke eisen
kan verhogen pas vanaf dekkingsgraad van 110%, en dan alleen geleidelijk. Bij een dekkingsgraad van
ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot
gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het
indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW mag tijdens de herstelperiode niet meer beleggingsrisico nemen. Bijvoorbeeld om een hoger
verwacht rendement te behalen en daarmee eerder uit herstel te kunnen komen. Het verwachte
rendement uit de beleggingen draagt naar verwachting wel bij aan herstel, maar is onzeker en kan ook
tegenvallen.           

Belastingen
Stichting IDO is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 
€

31-12-2019
€

Handelsdebiteuren
Debiteuren 10.025 5.326
Tussenrekening weekgeld ISL -846 495
Voorziening dubieuze debiteuren -5.326 -5.326

3.853 495

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen - 86

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen landelijke fondsen 13.050 10.200
Diversen 60 401
Vooruitbetaalde kosten 1.133 2.100
Nog te ontvangen energiebelasting - 3.080

14.243 15.781

2. Liquide middelen
Rabobank 3.662 3.201
ING Bank N.V. 7667025 38.599 4.901
ING Bank N.V. 7667025 rentemeer 222.135 237.099
ING Bank N.V. Spaar 7250128 60.000 -
Rabobank inzake cliëntenrekeningen 96.055 99.634
Cliëntenrekeningen -96.055 -99.634
ING Bank N.V. 7250128 -5 -
Kas 817 803

325.208 246.004

Een bedrag ad € 96.055 staat in 2020 (2019: € 99.634) niet ter vrije beschikking. Dat betreft de
cliëntrekeningen welke onder de ontheffing van de DNB vallen in het kader van art. 3.5 Wft en daarnaast
onder de garantstelling van de gemeente Lelystad vallen. 
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2020
€

2019
€

Algemene reserve
Stand per 1 januari 99.854 102.755
Resultaatbestemming -1.709 -2.901
Stand per 31 december 98.145 99.854

Het IDO heeft als streven om de algemene reserve in de komende jaren stapsgewijs te versterken tot
21% (2,5 maand) van de jaarlijkse exploitatie. Projectfinanciering (in 2020 € 103.066,- t.b.v. het project 
"Jongeren maken de Stad") wordt hier niet in meegenomen. In 2020 was de stand van de reserve
procentueel 14,5% ten opzichte van de exploitatie. In 2019 was dat 13,6%. Door de toename van de
exploitatielasten en -opbrengsten is het moeizamer om de gewenste omvang van de algemene reserve
te bereiken. Daarnaast heeft ook het al jarenlang ontbreken van volledige indexering van subsidie-
inkomsten gevolgen voor de opbouw van de benodigde reserve.

Bestemmingsreserve Herbouw IWW
Stand per 1 januari 90.000 90.000
Stand per 31 december 90.000 90.000

De bestemmingsreserve Herbouw IWW is bedoeld voor het dekken van de kosten voor de herbouw van
Inloophuis Waterwijk in de oorspronkelijke staat bij de eventuele beëindiging van de huur - een verplichte
overeenkomst die eerder met Centrada is aangegaan. De benodigde bestemmingsreserve Herbouw
IWW zijn gebaseerd op een taxatie uit 2018.
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4. Kortlopende schulden

31-12-2020 
€

31-12-2019
€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 20.884 13.979

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 33.417 30.847
Pensioenen 1.353 -

34.770 30.847

Overlopende passiva
Vakantiegeld 17.024 13.602
Vakantiedagen 3.813 2.416
Accountantskosten 7.260 6.958
Vooruitontvangen exploitatiebijdrage 66.978 2.156
Lage drempels - 2.223
Diversen 4.430 331

99.505 27.686

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Voor de huur van kantoorruimte gelegen aan de Fjord 155 te Lelystad is een huurovereenkomst
aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 23.000 per jaar.

Voor de huur van de inloophuizen gelegen aan de Oostzeestraat 7, 9 en 11 te Lelystad zijn
huurovereenkomsten aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting
bedraagt € 24.300 per jaar.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

5. Deelnemende kerken
Baptistengemeente Lelystad De Hoeksteen 1.415 1.000 907
Christelijke Gereformeerde Kerk / Nederlands Gereformeerde
Kerk Het Anker 4.229 4.000 4.311
Protestantse Gemeente Lelystad Ontmoetingskerk 22.256 22.500 22.328
Hervormde Gemeente Lelystad 't Lichtschip 2.397 2.000 1.865
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtbron 4.704 4.000 3.485
Rooms-katholieke geloofsgemeenschap 'Pax-Christi' 5.151 6.000 5.352
Evangelische Kerk De Pijler 7.000 7.000 11.199
Gereformeerde Gemeente Lelystad Bethelkerk 2.338 2.000 2.000
Bijdrage regionale kerken 67 - 230

49.557 48.500 51.677

6. Baten landelijke fondsen
Insinger Stichting 10.000 - -
Armoedefonds 4.500 - -
KNR Projecten in Nederland 5.208 - 12.500
Kansfonds 13.419 - -
Maatschappij van Welstand (J.v.Heusdenfonds) 4.167 - 1.000
Haëlla Stichting 'Kleine Coronahulp' 4.000 - 2.500
Oranje Fonds 31.700 40.000 52.500
Fonds Franciscus 75.000 75.000 97.844
VSB Fonds - - 9.750
Stichting Dioraphte 14.070 - -
Kerk in actie 10.000 - 8.000
M.C.d.H. Fonds 2.083 - -
Overige 1.385 65.500 36.966

175.532 180.500 221.060

Een bredere groep van vermogensfondsen is in 2020 aangevraagd om de start en uitvoering van een
nieuwe beleidsperiode mogelijk te maken. Doordat de looptijd van een deel van de toegekende projecten
het boekjaar overschrijdt, zijn de toegezegde en ontvangen bedragen die van toepassing zijn op het
boekjaar 2020 opgenomen.

7. Bijdragen overige instellingen
Centrada 7.500 7.500 7.500
Groene Sluis fonds 3.000 - 5.000
Stichting Welzijn 18.890 7.000 21.890
Netwerk DAK 3.900 - -

33.290 14.500 34.390
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Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

8. Subsidiebaten
Gemeente Lelystad 461.202 371.142 371.142
Subsidies oude jaren - - 11.110
Dienst justiele inrichtingen 13.073 14.000 14.424
Ministerie van VWS/DMO 24.200 - -

498.475 385.142 396.676

Exploitatiesubsidie
De gemeente Lelystad verstrekt jaarlijks een exploitatiesubsidie aan Stichting Interkerkelijk Diaconaal
Overleg (IDO) conform de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Het betreft een jaarlijkse structurele subsidie.

Jaarlijks dient Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) de subsidie aan te vragen voor het
daaropvolgende kalenderjaar.
Voor de subsidievaststelling dient Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) jaarlijks voor 1 juni een
jaarrekening met controleverklaring in.

De ontvangen subsidiebaten van de gemeente Lelystad in 2020 zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat
Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) penvoerder is geworden van het project 'Jongeren
maken de stad' en doordat een incidentele subsidie is verkregen voor het project 'Huiskamer Dukdalf'.

Overige subsidies
Alle overige subsidies hebben een kortlopend karakter.

9. Rentebaten
Rentebaten 84 - 96

10. Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Opbrengst winkels 6.221 2.000 3.002
Diverse baten 17.578 13.900 10.260

23.799 15.900 13.262

11. Giften en donaties
Stichting Corbello - - 10.000
Major donor 5.000 5.000 5.000
Particulieren 5.662 - 3.339
Rotaryclub Lelystad Batavia 2.000 - -
Rabobank 2.096 - -
Stichting ING NL Fonds 1.000 - -
Humanitair Fonds Vluchtelingen 5.250 - -
Hippiemarkt 3.367 - -

24.375 5.000 18.339
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Project gerelateerde lasten
Realisatie

2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

12. Activiteiten
Bijdrage Korenaar 56.241 48.625 50.824
Noodhulp 8.249 3.500 4.824
Project Broedplaats - - 14.895
Jongeren maken de stad 103.066 - 19.593
De groene haven (herinrichting inloophuis) - - 47.844
Lage drempels 7.936 - 11.110
Overige activiteiten 14.457 - 15.249
Corona gerelateerde uitgaven 4.762 - -

194.711 52.125 164.339

De bijdrage aan voedselbank de Korenaar bestaat uit een subsidie van de gemeente Lelystad, collectes
van kerken en een bijdrage van het Kansfonds voor ondersteuning in de Coronaperiode. De collectes
van kerken en bijdrage Kansfonds waren niet in de begroting opgenomen, omdat ze pas later bekend
werden.

De lasten voor het project "Jongeren maken de stad" worden gedekt door bijdragen van de gemeente
Lelystad, het Ministerie van VWS en het Kansfonds. Het extra project van Jongeren maken de stad is tot
stand gekomen na het opstellen van de begroting.

13. Ontvangst gasten
Opbrengst maaltijden -9.821 -12.000 -13.110
Lasten ten behoeve van maaltijden 21.541 39.300 26.271
Opbrengst ontvangst gasten -214 -850 -941

11.506 26.450 12.220

14. Personeelslasten
Lonen en salarissen 344.942 313.247 317.754
Sociale lasten 52.068 50.119 48.427
Pensioenlasten 34.698 25.060 27.927
Overige personeelslasten 34.502 51.156 42.552

466.210 439.582 436.660

De personeelslasten zijn hoger dan begroot door vervanging en overlap in werkzaamheden zodat een
inwerkperiode mogelijk was en door extra inhuur ter extra inhuur voor het ontwikkelen van projecten.

De vrijwilligerslasten zijn lager dan voorzien was, doordat trainingen aan vrijwilligers geen doorgang
konden vinden in de Coronaperiode.

STICHTING INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG (IDO) 
LELYSTAD 

15



Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Overige personeelslasten
Inhuur externe expertise 4.544 15.700 -
Reis- en verblijflasten 6.396 2.596 6.051
Opleidingslasten 3.123 4.600 4.263
Overige personeelslasten 12.688 13.100 14.618
Bestuur/commissies 765 1.500 1.372
Lasten vrijwilligers 6.986 13.660 16.248

34.502 51.156 42.552

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders
Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging confrom de bepalingen in de statuten.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 7 personeelsleden (in fte's) werkzaam (2019: 7).
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Overige lasten
Realisatie

2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

15. Huisvestingslasten
Huur onroerende zaken 48.152 46.240 45.612
Energielasten 16.770 19.570 8.679
Belastingen en verzekeringen 1.795 1.730 1.708
Overige lasten onroerende zaken 6.834 4.500 4.637
Schoonmaaklasten 8.413 9.500 9.215

81.964 81.540 69.851

16. Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden 1.015 1.100 1.321
Drukwerk 4.178 3.800 3.639
Automatiseringslasten 9.818 14.345 9.704
Telefoon 6.515 7.000 6.211
Contributies en abonnementen 8.305 5.900 10.874
Overige kantoorlasten 4.503 1.500 2.501
Betalingsverkeer 7.223 6.800 7.089

41.557 40.445 41.339

De hoogte van contributies en abonnementen wordt mede bepaald door de bijdrage aan de landelijke
vereniging Schuldhulpmaatje, HIP en Netwerk DAK en de kosten voor de ontheffing WFT 3:5 van De
Nederlandsche Bank (€ 3.600,-).

17. Algemene lasten
Accountantslasten 9.583 8.350 8.771
Verzekeringen 1.290 1.050 1.285
Onderhoud inventarissen - - 510
Mutatie dubieuze debiteuren - - 3.426

10.873 9.400 13.992
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OVERIGE GEGEVENS



1                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) statutair gevestigd te Lelystad

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg
(IDO) te Lelystad 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 Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) per 31
december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de subsidievoorwaarden uit de beschikking.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

Ingevolgde de aan Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) verleende ontheffing van het
bepaalde in artikel 3:5, eerste lid, Wet op financieel toezicht vermelden wij, dat de totale waarde van de
financiële verplichtingen die zijn ontstaan door het in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring
aantrekken, ter beschikking hebben van opvorderbare gelden van anderen dan professionele
marktpartijen, op ieder moment gedurende 2020 is gedekt door de garantstelling van gemeente Lelystad.
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 Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), 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.

B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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 RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de

subsidievoorwaarden uit de beschikking vereist is.
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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.

RJ-Richtlijn 640 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 RJ-Richtlijn 640 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 RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de subsidievoorwaarden uit
de beschikking. 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 onderneming 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 stichting 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
onderneming 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.

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;
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- 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 onderneming 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 onderneming 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.

Almere, 20 mei 2021

Kreston Lentink Audit B.V.

drs. W. Akopjan RA 
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