Kansspelautoriteit

Formulier rekening en
verantwoording
Niet-incidentele loterijvergunning

Heeft u een niet-incidentele loterijvergunning? Dan bent u verplicht ons elkjaar voor
1 juli via dit formulier uw rekening en verantwoording door te geven. Zie voor meer
informatie de voorwaarden in de vergunning.

,.

2.

Gegevens vergunninghouder
Naam vergunninghouder:

St. Samenwerkende Non-Profit Loterij

Nummer vergunning:

300115/144 79

Begindatum vergunning

01-01-2022

Contactgegevens
Naam contactpersoon:
E-mail:
Telefoonnummer:

M.F .J. van der Kaa

dd/mm/yy

Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunningSSNL

3.

Aantal loterijen
Geef aan hoeveel loterijen onder de vergunning georganiseerd worden. Maak een
onderscheid tussen de loterijen waarbij u op grond van de vergunning een verplicht
afdrachtspercentage van 40% moet aanhouden (hierna: 40%-verplichting) en
loterijen waarbij een afdrachtspercentage van 65% geldt (hierna:65%-verplichting).
Aantal loterijen 40%-verplichting:

5

Aantal loterijen 65%-verplichting:

2

Let op! Vul per participant per loterij de bijlage "specificaties per loterij" in. Bijvoorbeeld:
organiseert een participant in totaal twee loterijen, vul dan tweemaal de bijlage in en voeg deze
toe aan dit formulier. Organiseert een participant in totaal vier loterijen, vul dan per loterij de
bijlage in (dus viermaal) en voeg de vier bijlagen toe aan dit formulier.

4.

IMetto-opbrengst
Tel hieronder de resultaten van alle loterijen met de go%-verplichting bij elkaar op en alle
loterijen met de 65%-verplichting..

Netto-opbrengst loterijen 40%-verplichting
Vermeld hieronder de totale bruto-opbrengst en netto-opbrengst van de gezamen
lijke loterijen door de bedragen bij letter A en Dj}ircïe bijlagen bij elkaar op te tellen.

Totaal bruto-opbrengst (zie A)

€

12.719.044

-fotaai-kosteo prijzan (zie DJ^

€

10.847.878

%' 85,3

Metto-opbrengst loterijen 65%-verplichting
Vermeld hieronder de totale bruto-opbrengst en netto-opbrengst van de gezamen
lijke loterijen door de bedragen bij letter A en D uit de,trtjlagen bij elkaar op te tellen.
Heeft u één loterij georganiseerd met de 65%-vejf5lichting, vermeld dan hieronder
de bedragen uit die ene bijlage.

Totaal bruto-opbrengst (zie A):
liello1 2

€

12.242.334

€

10.157.671

%2 83,0

1 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
2 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
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5.

Verklaring
De vergunninghouder verkfaart dot:
de ap di! formulier en in de bijfage(n) vermefde gegevens voffedig en juist zijn ingevuld; en
de bijfoge(n) zijn per participant gecontrofeerd door een occountant die een beoordelings
verklaring amtrent de getrouwheid daarvan hee� opgestefd.

Volledige naam:

M.F.J. van der Kaa

Datum:

29-06-2022

Handtekening:,

�

Bijlagen
U dient de vafgende documenten mee te sturen:

Bijlage(n) specipcaties per loterij
Beoordefingsverklaring van de accountant
Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u met de bijlagen naar:

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
Vragen over een ingediende rekening en verantwoording?

Neem contact op met de Kansspelautoriteit
e-mail: toezicht@kansspelautoriteit.nl

3 Dit formulier dient handmatig ondertekend ("nane handtekening') te worden door een daartoe bevoegd
bestuurdcr.
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Afzendgegevens

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl

Stichting Koningin
Wilhelmina Fonds voor de
Nederlandse
Kankerbestrijding

mazars

Delflandlaan 1
Postbus 7266
1007 JG Amsterdam
T: 088 277 23 14
ron.horsmans@mazars.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen

Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding

Verklaring betreffende Bijlage specificaties per participant per loterij KWF loterij
2021 van KWF Kankerbestrijding
Ons oordeel
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte Bijlage specificaties per participant per loterij
- KWF loterij 2021 van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
(hierna: KWF te Amsterdam met betrekking tot het jaar 2021 (hierna: de Bijlage) gecontroleerd. Flet
overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting in overeenstemming
met de rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist en de vereisten uit het
Deelnemersreglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen.
Naar ons oordeel is de Bijlage specificaties per participant per loterij - KWF loterij over het jaar 2021 in
alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de rapportagevoorschriften
uit de Compliance Checklist (maart 2017) en de vereisten uit het Deelnemersreglement SNL Loterijen
d.d. 1 januari 2022.

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 Bijlage'.
Wij zijn onafhankelijk van KWF 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.

Mazars N V statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr 2438929S)
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Beperking in gebruik en verspreidingskring
De Bijlage is opgesteld voor Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen met als doel KWF in staat te
stellen te voldoen aan de rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist en de vereisten uit het
Deelnemersreglement SNL Loterijen d.d. 01 januari 2022.
Hierdoor is de Bijlage mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve
uitsluitend bestemd voor Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding en
de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de bijlage
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de Bijlage in overeenstemming met de
rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist (maart 2017) en de vereisten uit het
Deelnemersreglement SNL Loterijen d.d. 01 januari 2022. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de Bijlage mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van KWF.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de bijlage
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 de Bijlage 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.
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Onze controle bestond onder andere uit:
o

het identificeren en inschatten van de risico's dat de Bijlage 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-infonnatie die volcloende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
word! grater dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast le leggen. het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;

o

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 organisatie;

o

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de Bijlage
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de Bijlage staan;

o

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de Bijlage en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

o

het evalueren of de Bijlage een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplancle reikwijclte 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.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen bernvloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid le waarborgen.

Amsterdam. 24 juni 2022
Mazars N.V.

drs. R.C.H.M. Horsmans RA

3

Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

Stichting Samenwerkende Non-profit Loterij

Vergunningnummer:

10293

Participant:

KWF Kankerbestrijding

Naam loterij:

KWF Loterij

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

i.

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

2.

€

10.281.267

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de naturaprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uiv berekening.

Geldprijzen:

€

-

Naturaprijzen:

€

-

Totaal kosten prijzen:

€

-

(B)

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificaliedoeleinden
RH | 24-06-2022

Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunning SSNL

Geef hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische waarde. Bij deze berekening dient u de
naturaprijzen eveneens te waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

3.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

27.520

Waarvan kansspelbelasting:

€

1.754

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u vooreen onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffing:

€

1.754

Leges vergunning:

€

46.087

Huisvesting:

€

Personeel:

€

198.414

Reclame en werving:

€

746.593

Provisie wederverkopers:

€

-

Cadeaus aan deelnemers:

€

-

-

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voorde organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Loterij trekkingskosten
Betalingsverkeer particulieren

€

95.000

€

51.569

€
€
€
Totaal noodzakelijke kosten:

€

1.139.417

(C)

mazars
Mazars N.V.
GewaarnTerkt voor
identificatiedoeleinden
RH | 24-06-2022
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4.

IMetto-opbrengst
Neem de bedrogen bij de letters A, B en C over. Geef vervolgens aan wat de netto-opbrengst is.

Bruto-opbrengst (zie A):

€

Totaal kosten prijzen (zie B):

€

-

10.281.267

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€

1.139.417

Netto-opbrengst:

€

9.141.850

%'’ 89%

U bent verplicht de netto-opbrengst ofte dragen aan begunstigden. Van deze netto-opbrengst
mag u 20% afdragen aan begunstigden, die op eigen initiatiefgoederen en diensten ter
beschikking stellen die als prijzen kunnen worden gebruikt.

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

□ Ja

0 Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

5.

€

N.v.t.

Verklaring
De vergunninghouder verklaart dat:
■

de in deze bijlage vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en

•

deze bijlage is gecontroleerd door een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrouwheid daarvan heeft opgesteld.4
5

Volledige naam:
Datum:
Handtekening6:

4 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
5 Per participant hoeft u maar één beoordelingsverklaring in te dienen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerdere bijlagen indien een participant meerdere loterijen organiseert.

6 Dit formulier dient handmatig ondertekend ('natte handtekening’) te worden door een daartoe bevoegd
bestuurder.

mazars
Maza^ N.V.
Gewaarmerkt voor
identificaliedoeleinden
RH | 24-06-2022

Afzendgegemis

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl

YïlclZclTS
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
RH | 24-06-2022
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Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder.

Stichting Samenwerkende Non-profit Loterij

Vergunningnummer

10293

Participant.

KWF Kankerbestrijding

Naam loterij-

KWF Loterij

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij m en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording

i.

Bruto-opbrengst
Geef aan ivot de bruto-opbrengst is De bruto-opbrengst is hel aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst-

2.

€

10 281 267

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt Dit geldt ook voor de naturapnjzen Neem dus met de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening

Geldprijzen:

€

Naturapnjzen

€

Totaal kosten prijzen:

€

(B)

Tormulier rekeningen verantwoording-mct-inctdemelejotenjvergunnmgSSNi

Geef hieraan waf cfe waarde aan uitgeleerde prijzen is inclusief kansspelbeiasUng. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische waarde Bij deze berekening dient u de
noturaprijzen eveneens te waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel

aan kansspelbelasting

3.

Totaal uitgekeerde prijzen

€

27 520

Waarvan kansspelbelasting

€

1 754

Noodzakeiijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij Als u vooreen onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in

Kansspelheffïng

€

Leges vergunning.

€

46 087

Huisvesting.

€

-

Personeel.

€

198414

Reclame en werving:

€

746 593

Provisie wederverkopers:

€

Cadeaus aan deelnemers

€

1 754

Overige kosten (vul specificatie hierna m)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij indien

onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg don een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier

Loterij trekkmgskosten

€

95 000

Betalingsverkeer particulieren

€

51 569

€
€
€
Totaal noodzakelijke kosten:

€

1 139.417

(Q
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4.

Netto-opbrengst
Neem de bedragen bij de letters A, Ben Cover. Geef vervolgens oan wat de netto-opbrengst is.

Bruto-opbrengst (zie A):

€

10.281.267

Totaai kosten prijzen (zie B):

€

•

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€ 1.139.417

Netto•opbrengst:

€ 9.141.850
%4 89%

U bent verplicht de netto-opbrengst af te dragen aan begunstigden. Van deze netto-opbrengst
mag u 20% a(dragen aan begunstigden, die op eigen initiatief goederen en diensten ter
beschikking stellen die a/s prijzen kunnen warden gebruikt.

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

D Ja IZI Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

5.

€ N.v.t.

Verklaring
De vergunninghauder verk/aart dat:
de in deze bijlage vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en
deze bijlage is gecontra/eerd door een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrouwheid daarvan hee� opgesteld.5
Volledige naam:

Datum:
Handtekening6 :

�- (=L \Ja.r- <l!>.. 8'<ond.sl,I'"\
--:2 3 .::::,\J'v V\ -z 07-z._

-

4 Percentage nctto-opbrcng1t ten opzichtc van de bruto-opbrengst.
5 Per participant hoeft u maar een beoordelingsverklaring in te dienen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerdere bijlagcn indien een participant meerdere loterijen organiseert.
6 Dit formulier dlent handmatig ondertekend ('natte handtekenlng') te warden door een daartoe bevoegd
bestuurder.

6

Afzendgegevens

Kansspeiautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspeiautoriteit.nl

mazars

Defflandlaan I
Postbus 7266
1007 JG Amsterdam
1:088 277 23 14
ron.horsmans@mazars.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeveti ten behoeve van Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen

Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding

Verklaring betreffende bijlage specificaties per participant per loterij Huis in Actie
(2021) van Kankerbestrijding 2021
Ons oordeel
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte Bijlage specificaties per participant per loterij
Huis in Actie (HIA) 2021 van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding (hierna: KWF te Amsterdam met betrekking tot het jaar 2021 (hierna: de Bijlage)
gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting in
overeenstemming met de rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist en de vereisten uit het
Deelnemersreglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen.
Naar ons oordeel is de Bijlage specificaties per participant per loterij Huis in Actie (HIA) over het jaar
2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de
rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist (maart 2017) en de vereisten uit het
Deelnemersreglement SNL Loterijen d.d. 1 januari 2022.

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 Bijlage'.
Wij zijn onafhankelijk van KWF 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.

Mazars N V statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr 24389295)
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Beperking in gebruik en verspreidingskring
De Bijlage is opgesteld voor Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen met als doel KWF in staat te
stellen te voldoen aan de rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist en de vereisten uit het
Deelnemersreglement SNL Loterijen d.d. 01 januari 2022.
Hierdoor is de Bijlage mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve
uitsluitend bestemd voor Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding en
de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de bijlage
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de Bijlage in overeenstemming met de
rapportagevoorschriften uit de Compliance Checklist (maart 2017) en de vereisten uit het
Deelnemersreglement SNL Loterijen d.d. 01 januari 2022. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de Bijlage mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van KWF.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de bijlage
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 de Bijlage 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.

2

maza-rs
Onze controle bestond onder andere uit:
o

het identificeren en inschatten van de risico's dat de Bijlage afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, he! 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
word! 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
he! doorbreken van de interne beheersing;

o

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden le 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 organisatie;

o

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de Bijlage
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de Bijlage staan;

o

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de Bijlage en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

o

het evalueren of de Bijlage een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen be"invloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amsterdam, 22 juni 2022
Mazars N.V.

Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

Stichting Samenwerkende Non-profit Loterij

Vergunningnummer:

10293

Participant:

KWF Kankerbestrijding

Naam loterij:

Huis In Actie Loterij (HIA)

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

1.

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

2.

€ 21.553

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de naturaprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.

Geldprijzen:

€ -

Naturaprijzen:

€ -

+

Totaal kosten prijzen:

€ -

(B)

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identifïcatiedoeleinden
RH | 22-06-2022

Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunning SSNL

Geef hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische waarde. Bij deze berekening dient u de
naturaprijzen eveneens te waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

2.110

Waarvan kansspelbelasting:

€

-

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffïng:

€ -

Leges vergunning:

€ -

Huisvesting:

€ -

Personeel:

€ 525

Reclame en werving:

€ -

Provisie wederverkopers:

€ -

Cadeaus aan deelnemers:

€ -

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Loterij trekkingskosten

€

2.239

Betalingsverkeer particulieren

€

4.208

€
€
€

Totaal noodzakelijke kosten:

€

6.972

(Q

mazars
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Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunning SSNL

Netto-opbrengst
Neem de bedragen bij de letters A, B en C over. Geef vervolgens aan wat de netto-opbrengst is.

Bruto-opbrengst (zie A):

€

21.553

Totaal kosten prijzen (zie B):

€

-

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€

6.972

Netto-opbrengst:

€

14.581

%'1 68%

U bent verplicht de netto-opbrengst af te dragen aan begunstigden. Van deze netto-opbrengst
mag u 20% afdragen aan begunstigden, die op eigen initiatief goederen en diensten ter
beschikking stellen die als prijzen kunnen worden gebruikt.

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

□ Ja

[Z]

Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

€

N.v.t.

Verklaring
De vergunninghouderverklaart dat:
•

de in deze bijlage vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en

•

deze bijlage is gecontroleerd door een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrouwheid daarvan heeft opgesteld.5

Volledige naam:
Datum:
Handtekening6:

4 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
5 Per participant hoeft u maar één beoordelingsverklaring in te dienen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerdere bijlagen indien een participant meerdere loterijen organiseert.

6 Dit formulier dient handmatig ondertekend ('natte handtekening’) te worden door een daartoe bevoegd
bestuurder.

mazars
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Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder.

Stichting Samenwerkende Non-profit Loterij

Vergunmngnummer.

10293

Participant.

KWF Kankerbestrijding

Naam ioterij.

Huis In Actie Loterij (HIA)

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij m en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst'

€

21 553

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de hosten
opdieu daadwerkekjk heeft gemaakt Dit geldt ook voor de naturapnjzen Neem dus met de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in mv berekening.

Geldprij'zen:

€

Naturapnjzen.

€

Totaal kosten prijzen:

€

(B)

Tonnulier rekening en verantwoording - met-mcidentele lotenjvei gunning SSN1.

Geef bier oon wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelas tmg Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische marde. Bij deze berekening dient u de

naturapr/pen eveneens te waarderen naar economische waarde Tot slot vermeldt v het aandeel
aan kansspelbelasting

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

2 110

Waarvan kansspelbelasting-

€

-

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u moakte voorde organisatie van de loterij, fds u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffing

€

Leges vergunning-

€

Huisvesting

€

Personeel-

€

Reclame en werving

€

Provisie wederverkopers

€

Cadeaus aan deelnemers

€

525

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meerztjn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien

onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Loterij trekkingskosten

2 239

Betalingsverkeer parttculieren

4 208

Totaal noodzakelijke kosten:

6 972

(C)

Formulier rekcning en verantwoording- niet-incidentele loterijvergunning SSNL

4.

Netto-opbrengst
Neem de bedragen bij de letters A, Ben Cover. Gee( vervolgens aan wot de netto-opbrengst is.

Bruto-opbrengst (zle A):

€ 21.553

Totaal kosten prijzen (zle B):

€

-

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€

6.972

Netto•opbrengst:

€

14.581

%' 68%
U bent verplicht de netto-opbrengst a( te dragen aan begunstigden. Van deze netta-opbrengst
mag u 20% a(dragen aan begunstigden, die op eigen initiatief goederen en diensten ter
beschikking stel/en die als prijzen lwnnen warden gebruikt.

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

□ Ja

IZI Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

5.

€ N.v.t.

Verklaring
De vergunninghouder verk/aart dat:
de in deze bij/age vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en
deze bijlage is gecontraleerd daar een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrauwheid daarvon hee� opgesterd.s

4 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrcngst.
5 Per participant hoeft u maar ��n beoordelingsverklaring in tc dicnen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerdere bijlagcn indicn een participant meerdere loterijen organlseert.
6 Dit formulier dient handmatig ondertekend ('natte handtekenlng') te warden door een daartoe bevoegd
bestuurder.

6
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Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautonteit.nl

Nationale Stichting Grote
Clubactie

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Nationale Stichting Grote Clubactie

accountants en adviseurs
Ringbaan West 306
Postbus 413, 5000 AK Tilburg
T.013 463 35 33, F. 013 463 88 12
info@vanbockel.nl, www.vanboekcl.nl
Beconnr. 28.32.77
IBAN NL04 RABO 0317.1776.64

Ons oordeel

BIC RAB0NL2U
K.v.K. Tilburg 17.23.67.09

Wij hebben de bijgesloten, door ons gewaarmerkte Bijlage specificaties per participant per loterij
van Nationale Stichting Grote Clubactie te Tilburg d.d. 23 juni 2022 inzake de ontvangsten en uitgaven
met betrekking tot de loterij-activiteiten over het jaar 2021 gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de Bijlage specificaties per participant per loterij van Nationale Stichting Grote
Clubactie in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de vereisten
voor financiële verslaggeving uit de Loterijvergunning alsmede de Reglementen van Stichting
Samenwerkende Non-Profitloterijen.

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 het overzicht'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Grote Clubactie 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.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en
verspreidingskring
De Bijlage specificaties per participant per loterij van Nationale Stichting Grote Clubactie is opgesteld
voor de jaarlijkse rapportage aan de Kansspelautoriteit met als doel Stichting Samenwerkende NonProfitloterijen in staat te stellen te voldoen aan vereisten voor financiële verslaggeving zoals
opgenomen in de Loterijvergunning van de Kansspelautoriteit alsmede haar Reglementen. Hierdoor is
de Bijlage specificaties per participant per loterij van Nationale Stichting Grote Clubactie mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting
Samenwerkende Non-Profitloterijen en de Kansspelautoriteit en dient niet te worden verspreid aan of te
worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de Bijlage specificaties per participant per loterij in
overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving uit de Loterijvergunning
alsmede de Reglementen van Stichting Samenwerkende Non-Profitloterijen.

Accounlants/adviseurs
drs. L.T.M. van Hoofvan der Schoot RA
F.A.M. Jacobs AA
• drs. P.P.J. Mouwen RA

SRA

Door ons wordt geen aansprakelijklteid aanvaard behoudens dan en voor zover de
door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit overneemt.

• mr. J.A.Verhoof
• G.P. Braspenning AA

In dit kader is het besluur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de Bijlage specificalies per participant per loterij mogelijk le
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Onze verantwoordelijkheden als accountant
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uilvoeren van een controleopdrachl dal wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen over bedragen en de toelichlingen in de Bijlage
specificaties per participant per loterij voor het door ons af le 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 foulen en fraude ontdekken.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenslemming met de Nederlandse conlrolestandaarden,
ethische voorschriflen en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle beslond ender andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de Bijlage specificaties per participant per
loterij 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 bl] fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast le 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 inteme 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
Bijlage specificaties per participant per loterij staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de Bijlage specificaties per participant per
loterij en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de Bijlage specificaties per participant per loterij de onderliggende transacties en
gebeurtenissen zonder materiele afwijkingen weergeeft.
'

Tilburg, 23 �ni 022
Van Boeke!
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Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

Stichting SNL

Vergunningnummer:

10293

Participant:

Nationale Stichting Grote Clubactie

Naam loterij:

Grote Clubactie

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

€

10.739.064

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de naturaprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.

Geldprijzen:

€

71.000

Naturaprijzen:

€

80.311

Totaal kosten prijzen:

€

151.311

V00RW

KINGSDOELEINUcim

(B)

Formulier rekening en vernni’.voording - niet-inciilentelt loierijvergunning SSNI.

Gee( hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, geivoardeerd naar economische waarde. Bij deze berekening dient u de
naturaprijzen eveneens te ivaorderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

3.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

219.793

Waarvan kansspelbelasting:

€

41.137

IMoodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffïng:

€

60.355

Leges vergunning:

€

6.794

Huisvesting:

€

54.571

Personeel:

€

560.774

Reclame en werving:

€

233.165

Provisie wederverkopers:

€

0

Cadeaus aan deelnemers:

€

0

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Drukwerk en distributie

€

168.761

Licentievergoedingen

€

196.989

Afschrijvingen

€

1.691

Diverse honoraria

€

20.313

Overige algemene kosten

€

300.390

Totaal noodzakelijke kosten:

€

1.603.803

+

5
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4.

Netto-opbrengst
Neem de bedragen bij de letters A, Ben Cover. Gee( vervolgens oan wot de netto-apbrengst is.

Bruto-opbrengst (zie A):

€

10.739.064

Totaal kosten prijzen (zie B):

€

151.311

Totaal noodzakelijke kosten (zle C):

€

1.603.803

Netto-opbrengst:

€ 8.983.950
%' 84

U bent verplicht de netto-opbrengst a(te drogen aon begunstigden. Von deze netto-opbrengst
mag u 20% o(drogen aon begunstigden, die op eigen initiotie(goederen en diensten ter
beschikking stellen die ols prijzen kunnen worden gebruikt.

□ Ja

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?-

tzl Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 2.0%-regeling heeft gebruikt?

5.

€ 0

Verklaring
De vergunninghouder verkloort dot:
de in deze bij/age vermelde gegevens vol/edig en juist zijn ingevuld; en
deze bijloge is gecontroleerd door een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrouwheid daorvan heeft opgesteld.5

Volledige naam:

F.C.M. Molkenboer

Datum:

23-06-2022

Handtekening6:

q Percentage nello•opbrengst ten opzichte van de bruto•opbrengst.
5 Per pariicipant hoch u maar ,!en bcoordelingsvcrkla1ing in te dienen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerde1e bijlagen indien een panicipant meerder e loterijen organlsee1t.
6 0,1 formulier dient handmatig ondertekend ('nane handtekening') te word en doo, een daartoe bevoegd
bestuurder.
6
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Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per ©terij

Naam vergunninghouder:

Stichting SNL

Vergunningnummer:

10293

Participant:

Nationale Stichting Grote Clubactie

Naam loterij:

Supportactle

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

€

1.503.270

(A)

Prijzen
Geef aan wal de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de noturaprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.

Geldprijzen:

€

Naturaprijzen:
Totaal kosten prijzen:

\,

13.600

€

22.412

€

36.012

(B)

formuiuM rekeningc-n ver.inr.voonling • me: inodeniole loieiijvergunning SSf.'L

Geef hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische waarde. Bij deze berekening dient u de
noluraprijzen eveneens te ivaarderen naar economische ivaorde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

42.180

Waarvan kansspelbelasting:

€

4.194

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voorde organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffing:

€ 8.999

Leges vergunning:

€ 1.698

Huisvesting:

€ 13.642

Personeel:

€ 140.194

Reclame en werving:

€ 0

Provisie wederverkopers:

€ 0

Cadeaus aan deelnemers:

€ 0

Overige kosten (vulspecificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Licentievergoedingen

€

48.405

Afschrijvingen

€

423

Diverse honoraria

€

5.078

Overige algemene kosten

€

75.098
♦

€
Totaal noodzakelijke kosten:

\i,.

€

293.537

VUOR WAARf MGSDOELEINDEN
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4.

Netto-opbrengst
Neem de bedrogen bij de letters A, B en Com. Gee( vervolgens oon wot de netto-opbrengst is.

Bruto-opbrengst (zie A):

€

1.503.270

Totaal kosten prijzen (zie B):

€

36.012

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€

293.537

Netto-opbrengst:

€

1.173.721

%' 78
U bent verplicht de netto-opbrengst of te dragen oon begunstigden. Van deze netto-apbrengst
mag u 20% ofdrogen oon begunstigden, die op eigen initiotief goederen en diensten ter
beschilllling stellen die ols prijzen llunnen warden gebruikt.

Maakt u gebruik van de�e 20%-regeling?

D la IZJ Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

5.

€ 0

Verl<laring
De vergunninghouder verkloort dot:
de in deze bijloge vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en
deze bijloge is gecontroleerd door een accountant die een beoordelingsverkloring amt rent
de getrouwheid doorvon hee� opgesteld.1

Volledige naam:

F.C.M. Molkenboer

Datum:

23-06-2022

Handtekening':

q Perccmage neno·opbrengsl ten opzichle van de bruto·opbrengsl.
5 Per participant hocft u maar e,n beoordelingsverklaring in te dienen. Deze verklaring kan dus bwekking
hebben op meerdere bijlagen indicn een participant mecrdere loterijen organiseert.
6 D1t formulier dicnt handmatig ondertekend ('nane handtekening') te worden door een daartoe bevoegd
bestuurdet.
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Stichting Nationaal Jeugd
Fonds Jantje Beton

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van Stichting Samenwerkende
Non-profit Loterijen (SNL).
Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton te Utrecht.

Ons oordeel
Wij hebben bijgaande rapportage Jantje Beton Loterij 2021 van Stichting
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton te Utrecht over 2021 gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de rapportage Jantje Beton Loterij 2021 ingevolge van
Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton te Utrecht in alle van materieel
belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met Aansluitings
overeenkomst en Reglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit
Loterijen (SNL).

Oranje Nassaulaan l
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 R* Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45

De basis voor ons oordeel
Wj hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden en Aansluitingsovereenkomst en
Reglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voorde controle van de rapportage’.

E-mail info@dubois.nl
wvAv.dubois.nl
KvK nummer 34374865

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton 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).
Wj vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in
gebruik en verspreidingskring
Wj vestigen er de aandacht op dat de rapportage is opgesteld op basis van de
Aansluitingsovereenkomst en het Reglement van de Stichting Samenwerkende
Non-profit Loterijen (SNL) en dat de rapportage alleen is opgesteld voor de
Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) met als doel Stichting
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton in staat te stellen te voldoen aan tussen hen
gemaakte afspraken. Hierdoor is de rapportage mogelijk niet geschikt voor
andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor
Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton en Stichting Samenwerkende Nonprofit Loterijen (SNL) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt
door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.
Dubois & Co. Registeraccounlants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Deze voorv/aarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

diibois +1 :o
REGISTERACCOUNTANTS

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de rapportage
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportage in overeenstemming met
Aansluitingsovereenkomst en Reglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opstellen van de rapportage mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de rapportage
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 rapportage 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 en
Aansluitingsovereenkomst en Reglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL),
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico's dat de rapportage 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 organisatie;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de rapportage
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de rapportage staan;
•
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de rapportage en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
•
het evalueren of de rapportage de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële
afwijkingen weergeeft.
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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.
Amsterdam, 28 juni 2022

Dubois & Co. Registeraccountants

28-06-2022
G. Visser RA
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Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

Stichting SNL

Vergunningnummer:

10293

Participant:

Jantje Beton

Naam loterij:

Jantje Beton Loterij

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

Bruto-opbrengst

1.

Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

€

515.355

(A)

Prijzen

2.

Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u doadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de naturaprijzen. Neem dus niet de

dubois + co

gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.

RECISTCR ACCOUNTANTS

Amstftrjtfrn. ^ Q
paraaf voo

2Q2ye^prijzen:

€

0

Naturaprijzen:

€

0

Totaal kosten prijzen:

€

0

(B)

Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunning SSNL

Geef hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, geivaardeerd naar economische waarde. Bij deze berekening dient u de
naturaprijzen eveneens te waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

17.889

Waarvan kansspelbelasting:

€

645

3.

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffing:

€

Leges vergunning:

€

Huisvesting:

€

Personeel:

€

106.700

Reclame en werving:

€

14.311

Provisie wederverkopers:

€

Cadeaus aan deelnemers:

€

645

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan weike kosten er nog meer zijn gemaakt voorde organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Drukwerk en distributiekosten

€ 40.502

Diverse honararia

€ 1.271

Overige algemene kosten

€ 20.569
€

€

Totaal noodzakelijke kosten:

€

+

183.997

(C)

dubois + co
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Formulier rekeningen verantwoording-niet-incidentele loterijvcrgunningSSNL

4.

Netto-opbrengst
Neem de bedragen bij de letters A, B en C over. Geef vervolgens aan wat de netto-opbrengst is.

Bruto-opbrengst (zie A):

€

515.355

Totaal kosten prijzen (zie B):

€

0

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€

183.997

Netto-opbrengst:

€

331.358

%< 64,3

U bent verplicht de netto-opbrengst af te dragen aan begunstigden. Van deze netto-opbrengst
mag u 20% ofdragen aan begunstigden, die op eigen initiatief goederen en diensten ter
beschikking stellen die als prijzen kunnen worden gebruikt.

Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

□ Ja

□ Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

5.

€

Verklaring
De vergunninghouder verklaart dat:
•
•

de in deze bijlage vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en
deze bijlage is gecontroleerd door een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrouwheid daarvan heeft opgesteld.4
5

Volledige naam:

Dave Ensberg-Kleijkers

Datum:

29-6-2022

Handtekening6:

dubois + co

ft I Cl STIrt ACCOUNTANTS
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fwaaiWor ütenl/ftcAiieUoriönden:

4 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
5 Per participant hoeft u maar één beoordelingsverklaring in te dienen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerdere bijlagen indien een participant meerdere loterijen organiseert.

6 Dit formulier dient handmatig ondertekend ('natte handtekening') te worden door een daartoe bevoegd
bestuurder.
6

Afzendgegevens

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl

Kansspelautoriteit

Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

Stichting SNL

Vergunningnummer:

10293

Participant:

Jantje Beton

Naam loterij:

Jantje Beton Loterij

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

€

515.355

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voorde naturaprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in mv berekening.

Geldprijzen:

€

0

Naturaprijzen:

€

0

+

Totaal kosten prijzen:

€

0

(B)

Formulier rekening en verantwoording - niet-incidentele loterijvergunning SSNL

Geef hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische waarde. Bij deze berekening dient u de
naturaprijzen eveneens te waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

3.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

17.889

Waarvan kansspelbelasting:

€

645

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffing:

€ 645

Leges vergunning:

€

Huisvesting:

€

Personeel:

€ 106.700

Reclame en werving:

€ 14.311

Provisie wederverkopers:

€

Cadeaus aan deelnemers:

€

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Drukwerk en distributiekosten

€

40.502

Diverse honararia

€

1.271

Overige algemene kosten

€

20.569

€
€

Totaal noodzakelijke kosten:

€

183.997

(C)

5

Formulier rekening en verantwoording • niet-incidentele loterijvergunningSSNL

4.

Netto-opbrengst
Neem de bedragen bij de letters A, Ben Cover. Geef vervolgens aan wat de netta-opbrengst is.
Bruto-opbrengst (zie A):

€

515.355

Totaal kosten prijzen (zie B):

€

0

Totaal noodzakelijke kosten (zie C):

€

183.997

Netto-opbrengst:

€

331.358

%4 64,3

U bent verp/icht de netta-apbrengst af te dragen aan begunstigden. Van deze netto-opbrengst
mag u 20% a(dragen aan begunstigden, die op eigen initiatief goederen en diensten ter
beschikking stel/en die als prijzen kunnen warden gebruikt.
Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

D Ja lt'.I Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

5.

€

Verklaring
De vergunninghouder verk/aart dat:
de in deze bijlage verme/de gegevens vol/edig en juist zijn ingevuld; en
•

deze bij/age is gecontro/eerd door een accountant die een beoordelingsverklaring omtrent
de getrouwheid daarvan hee� opgesteld.�

Volledige naam:

Dave Ensberg-Kleijkers

Datum:

29-6-2022

Handtekening6 :

4 Percentage netto-opbrengst ten opzichte van de bruto-opbrengst.
5 Per participant hoeh u maar een beoordelingsverklaring in te dienen. Deze verklaring kan dus betrekking
hebben op meerdere bijlagcn indien een participant meerdere loterijen organiseert.
6 Dit formulier dient handmatig ondertekend ('natte handtekening') te warden door een daartoe bevoegd
bestuurder.
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Postbus 298
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Vereniging Scouting
Nederland

HZG
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het landelijk bestuur van Vereniging Scouting Nederland

Ons oordeel
Wij hebben bijgaande Verantwoording Nationale Scoutingloterij 2021 van Vereniging Scouting
Nederland te Leusden gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de Verantwoording Nationale Scoutingloterij van Vereniging Scouting Nederland
in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met het
Deelnemersreglement Samenwerkende Non-Profit Loterijen (SNL) versie 31 mei 2021.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en artikel 3 van de Wet op Kansspelen vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Verantwoordelijkheden voor de controle van de
Verantwoording Nationale Scoutingloterij’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Scouting Nederland 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.

Andere Informatie
De Verantwoording Nationale Scouting loterij, omvat naast een financiële verantwoording, andere
informatie, die bestaat uit een inhoudelijk verslag (Toelichting Nationale Scouting Loterij 2021).
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
financiële verantwoording verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
financiële verantwoording.
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.
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CONTROLEVERKLARING
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Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de financiële verantwoording waarin de basis voor
financiële verslaggeving uiteen is gezet. De Verantwoording Nationale Scoutingloterij is opgesteld
voor de stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen met als doel Vereniging Scouting Nederland
in staat te stellen te voldoen aan de vereisten conform de vergunning verstrekt aan de Stichting
Samenwerkende Non-Profit Loterijen (SNL). Hierdoor is de Verantwoording Nationale Scoutingloterij
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend

bestemd voor Vereniging Scouting Nederland en de stichting Samenwerkende non-profit Loterijen en
dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van het landelijk bestuur van de vereniging voor de verantwoording
Nationale Scoutingloterij
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de Verantwoording Nationale
Scoutingloterij 2021, in overeenstemming met het Deelnemersregelement Samenwerkende NonProfit Loterijen (SNL) versie 31 mei 2021. In dit kader is het landelijk bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het landelijk bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de
Verantwoording nationale Scoutingloterij mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.

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 Verantwoording Nationale Scoutingloterij
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 oordeelvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden en artikel 3 van de Wet op Kansspelen, ethische voorschriften en
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de Verantwoording Nationale Scoutingloterij
2021 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 controleinformatie 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 lnzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden le selecteren die passend zijn In de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben nlet als doel om een oordeel ult te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van Vereniging Scouting Nederland.
Het evalueren van de geschiktheld van de gebruikte grondslagen voor financl�le verslaggeving.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de Verantwoording Nationale
scoutingloterij 2021.
Het evalueren of de Verantwoording Nationale Scoutingloterij 2020 de opgave van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiele afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het landelijk 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.
Groningen, 31 maart 2022
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Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

SNL

Vergunningnummer:

10293

Participant:

Vereniging Scouting Nederland

Naam loterij:

Nationale Scouting Loterij

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.
i.

Bruto-opbrengst
Geef oon wot de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aontoi verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

2.

€

507285

iAJ

Prijzen
Geefaon wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkeftjh heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de noturoprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.

Geldprijzen:

€

Naturaprijzen:

€

50791

Totaal kosten prijzen:

€

50791

♦

Hofsleenge Zeeman Gropfi B.V.
Voor waarmerkingsdoetéinden
behorend bij conlroleverVlarlng
d.d. 31 maart 2022
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Geef hier aan warde waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusiefkansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of ondere voordelen
oon prijzen mee, gewoordeerd noot economische waarde Bij deze berekening dient u de

naturaprijien eveneens te woorderen noor economische ivoorde Tot slot vermeldt u liet aandeel
aan kansspelbelasting

3.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€ 66319

Waarvan kansspelbelasting.

€

7841

Noodzakelijke kosten
Geef oon welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen

kosten maakte, vul don €om

KansspelheffmgLeges vergunning:

€ 0
€

5935

Huisvesting’

€ 0

Personeel.

€ 23058

Reclame en werving.

€

1281

Provisie wederverkopers’

€ 0

Cadeaus aan deelnemers

€ O

Overige kosten (vulspeci/ïcotre hierna in)

Specificatie overige kosten
Geef oon welke hosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien

onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst oon kosten toe als bijlage bij dit
formulier

Drukwerk en distributie

€

19908

Diverse honorana

€

4908

Overige afgemene kosten

€

2760

€

€

Totaal noodzakelijke kosten:

€

57850

(O

Hofsleenge Zeeman Groef}
Voor waarmerkmgsdoefeinden
behorend bij controlevhrklanng
dd 31 maart 2022
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Neem de bedragen brJ de letters

1

,

Len, Oi•er Geef vervolgens oon wot de nrtta-(lpbrengsl 15

Bruto-opbrengst (zie A)

{

Totaal kosten pqzen (zie ti).

{

50791

Totaal noodzakel1Jke l.:osten (zie ()

{

57850

€

398644
79

Netto-opbrengst:

J/04

507285

U bent verpluht de netto-opbrengst of te dragen oan begunsttgden Von deze netto-opbrengst
mag u 20�_. afdragen oon begunst1gden, dte op e1gen mmatief goederen en d1ensten ter
besch,kkmg .Hellen die ofs pnJzen Runnen warden gebru,kt

Maakt u gebru,k van deze 20%-regel1ng;,

□

Ja

IZI Nee

Wat 1s het bedrag dat u voor deze 20%-rege!1ng heeft gebruikt'

s.

€

\lc1kl;i11ng
De vergunmnghouder verklaart dot

de ,n deze tn;lage vermelde gegevens va1/ed1g en1wsr z11n mgevuld; en
deze btJlage 1s gecontro/eerd door een accountant die een beoordelmgsverklaring omtrent
de getrouwheid daaNan hee� opgesteld)

Volled1ge naam

Thomas van Rossum

Datum

24-03-2022

Handtekening t·

��-

4 Percentage ne:tto•opbrengH ter opt ,hte van de bruto•opbrengn
5 Per partlllpam hoe ft u m,m een beoo1dellri!sverk!ar,ng 1n re d1enen Detc vetk!a•ing ka'l dJ> be•rekking
hebben op mee1dere b ilagen 1nalen een participant rree•dere !oter1Jen organiseett
6 Oa formuher d1ent handmat1g ofldertekend ( natt.:, handtekening') t.:, wcrden door een daar1oe bevoegd

-·

__1
/

Hofsteenge Zeeman GrS)eB,BV
Voor waarmerkingsdo!-Jfeiiiden
behorend blj controte....t=rJdarmg
d d 31 maart 2022

Afzendgegevens

Kansspelautoriteit
PostbusagB
2501CG Den Haag
www.kansspelauto/fteic.nl

Nationale Vereniging de
Zonnebloem

Deloïtte

Deloïtte Accountants 8 V
SchenkkadeSOd
2595 Alt Don Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland

Te! 088 288 2888
Fax 088 288 9813
www deloïtte nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het Nationaal Bestuur en de directie van Nationale Vereniging de Zonnebloem
Ons oordeel

Wij hebben bijgaande verantwoording Zonnebloemloterij 2021 van Nationale Vereniging de Zonnebloem te Breda
over 2021 imake de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het jaar 2021 gecontroleerd
Naar ons oordeel is de verantwoording Zonnebloemloterij 2021 van Nationale Vereniging de Zonnebloem over
2021 inzake de ontvangsten en uitgaven in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving uit de Aansluitovereenkomst en Reglement van
de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaard 800 valt Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording'.

Wij zijn onafhankelijk van Nationale Vereniging de Zonnebloem zoals vereist m de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankeiijkheidsregels in Nederland Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA)

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-mformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking m gebruik en verspreidingsknng
De verantwoording is opgesteld voor Stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen met als doel Nationale
Vereniging de Zonnebloem m staat te stellen te voldoen aan de vereisten voor financiële verslaggeving uit de
Aansluitovereenkomst en Reglement van de Stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen Hierdoor is de
verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden Onze controleverklarmg is derhalve uitsluitend
bestemd voor Nationale Vereniging de Zonnebloem en Stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen en dient
niet te worden verspreid aan of te v/orden gebruikt door anderen
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid
Verantwoordelijkheden van het Nationaal bestuur en de directie voor de verantwoording
Het Nationaal bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording in
overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving uit de Aansluitovereenkomst en Reglement van
de Stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen

Deloïtte Accountants 8 V is ingeschreven m het hendelsregistervan de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 2'I362853 Deloïtte
Accountants B V is a Netherlands afhhate of Deloïtte N5E IIP, a momber firm of Deloïtte Touche Tohmatsu Limited
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Deloitte
Het Nationaal bestuur en de directie zijn tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
Nationaal bestuur en de directie noodzakelijk achten om het opstellen van de verantwoording mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten,
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording
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 met alle materiele 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 verantwoording nemen De materiahteit 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 professioneei-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaard 800, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen Onze controle bestond onder andere uit
•

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de verantwoording 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-mformatie die voldoende en geschikt is als basisvoor
ons oordeel Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdektwordt 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 organisatie

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de verantwoording en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Nationaal bestuur en de directie en de
toelichtingen die daarover in de verantwoording staan

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en mhoud van de verantwoording en de daarin opgenomen
toelichtingen

•

Het evalueren of de verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiele
afwijkingen weergeeft

2205050E58/MVO/2

Deloitte.
Wlj communlceren met het Natlonaal Bestuur en de directle, ender andere over de geplande relkwijdte en timing
van de controle en over de slgnlflcante bevlndingen die ult onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele slgnllicante tekortkomingen In de interne beheerslng.
Den Haag, 9 mel 2022
Deloitte Accountants B.V.
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Bijlage specificaties
per participant
per loterij

Naam vergunninghouder:

Samenwerkende Non-Profit Loterijen

Vergunningnummer:

10293

Participant:

Nationale Vereniging de Zonnebloem

Naam loterij:

Zonnebloemloterij

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het
formulier rekening en verantwoording.

i.

Bruto-opbrengst
Geef aan wat de bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname
bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:

z.

€

1.393.584

(A)

Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor hel organiseren van de loterij. Neem hier de kosten
op die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de naturaprijzen. Neem dus niet de
gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.

Deloitte AccoimMiWf.

Geldprijzen:

€

165.250

Naturaprijzen:

€

9.673

+

€

174.923

(B)

Voor identificatleooeleinden.
Totaa| kosten prijzen:
Behorend bij controleverklaring
d.d. 9 mei 2022

Formulier rekening en verantwoording-niet-incidentele loterijvergunningSSNL

Geef hieraan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelasting. Neem bij deze
berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen van begunstigden of andere voordelen
aan prijzen mee, gewaardeerd naar economische v/aarde. Bij deze berekening dient u de
naluraprijzen eveneens te waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel
aan kansspelbelasting.

3.

Totaal uitgekeerde prijzen:

€

191.830

Waarvan kansspelbelasting:

€

13.378

Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen
kosten maakte, vul dan € o in.

Kansspelheffing:

€ 13.378

Leges vergunning:

€ 9.158

Huisvesting:

€ 0

Personeel:

€ 102.986

Reclame en v;erving:

€ 29.555

Provisie wederverkopers:

€ 0

Cadeaus aan deelnemers:

€ 0

Overige kosten (vul specificatie hierna in)

Specificatie overige kosten

Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voorde organisatie van de loterij. Indien
onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit
formulier.

Ondersteuning-inhuur loterij

€

45.019

Drukwerk loterij (loten + overig)

€

29.651

Distributie en verzendkosten

€

19.723

Accountants- en notariskosten

€

4.995

Overige kosten loterij

€

2.751

Totaal noodzakelijke kosten:

€

257.216

(Q

Deloitte AccodnraM^ B:^/.
Voor Identificatledoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 9 mei 2022
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fom1ulier rekenlng en vcramwoording - nict-incidentele loterijvergunnlngSSNL

Netto-opbrengst

4.

Neem de bedragen bij de letters A, Ben Cover. Gee( vervolgens oan viat de netto-opbrengst is.
Bruto-opbrengsl (zie A):

€ 1.393.584

Totaal kosten prijzen (zle B):

€ 174.923

Totaal noodzakelijke kosten (zle C):

€ 257.216

Netto-opbrengst:

€ 961.445
%• 69

U bent verplicht de netto-opbrengst a( te dragen oon begunstigden. Van deze netto-opbrengst
mag u 20% o(dragen aan begunstigden, die op eigen initiatie( goederen en diensten ter
beschihking stellen die als prijzen hunnen warden gebruiht.
Maakt u gebruik van deze 20%-regeling?

□

Ja

IZI Nee

Wat is het bedrag dat u voor deze 20%-regeling heeft gebruikt?

€ O

Verklaring

5.

De vergunninghouder verkloart dot:
•

de in deze bijlage vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en

•

deze bijloge Is gecontroleerd door een accountant die een beaordelingsverhlaring omtrent
de getrouwheid daarvan hee(t opgesteld.5

Volledige naam:

M.F.J. van der Kaa

Datum:

9 mei 2022

Handtekening•:

4 Percentage netto-opbrengst ten opzichte vJn de bruto-opbrengst.
5 Per pallicipant hoeft u rnaar ��n beoordelingsverklaring in te dienen. Deze ve,klaring kan dus bet,ekking
hebben op meerderc bijlagcn lndicn cen participant mccrdcrc lotcrijcn 01ganiscc1t.
6 Oil formuller dient handmatlg ondertekend ('na tte handtekening"J te word en door een daartoe bcvoegd
bcstuurdcr.

Deloitte Acco�.:iL+l\._a1.
Voor ldentifica�;�lelnden.
Behorend blj controleverklarlng
d.d. 9 mel 2022

6

Afzendgegevens

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag

DeloittriMö\j/i\anJs>.V. www.kansspelautoriteit.nl
Voor IdenuuMpncfoelelnden.
Behor«Kl feljcontroleverklaring
d.d. 9 mei 2022

