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-          Voorzitter:          Jhr A.G Beelaerts van Blokland     5e termijn tot 03/24 

-          Penningmeester: Mr M.B. Bolle                  5e termijn tot 03/24 

-          Secretaris :          Ir A.H. Spoor      5e termijn tot 03/24 

-       Lid:                     Mw. Drs M.J.M. Kraijenhoff- Smit 3e termijn tot 09/22 

-          Lid:                 Mw. Drs M.E. Ruys-van Haaften      4e termijn tot 04/23 

 

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding. De bestuursleden hebben 

zitting in het bestuur voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.  

De bestuursleden hebben de volgende nevenfucties: 

 

• Beelaerts van Blokland: Director van Covis Pharma bv en Covis Pharma Europe bv te 

Amsterdam (tot 1/9/2021) 

• Bolle: Voorzitter Verwaltungsrat Amstgeld A.G. Zug-CH. 

• Spoor: Outside Director Vermilion Energy Netherlands BV te Harlingen 

• Kraijenhoff-Smit: Kinderarts in Haga-/ Juliana Kinderziekenhuis 

• Ruys: Bestuurslid Stichting Vrienden van Niki, te Florence 

•  

Geen van de leden van het bestuur heeft een nevenfunctie die tot een mogelijke 

belangenverstrengeling zou kunnen leiden met hun functioneren in het bestuur van de 

Stichting. 
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Het bestuur kwam driemaal bijeen; tweemaal digitaal en éénmaal normaal. De vergaderingen 

werden tevens bijgewoond door Mevrouw Beelaerts. De Heer en Mevrouw Beelaerts hebben 

regelmatig telefonisch contact kunnen onderhouden met ARIE in Lima. Het stelt het Bestuur 

in staat de voortgang van de activiteiten, de bestemming van de gelden, alsmede de behoeftes 

voor verdere ondersteuning te volgen.  

 

De Stichting is in het bezit van het CBF certificaat voor kleine goede doelen. Het is de wens 

van het bestuur dit te continueren voor de komende jaren. 

De organisatie in Lima heeft sinds 2010 een ISO 9001 keurmerk. 

 

De controle op het verloop van de activiteiten vindt plaats door een kwartaal rapportage, die 

wordt afgesloten door een accountantscontrole in Lima. Daarnaast wordt per project een 

gedetailleerde rapportage met afrekening verstrekt door ARIE. 

 

Het belangrijkste onderwerp voor 2021 was, net zoals in 2020, de impact van de COVID-19 

pandemie op de activiteiten van ARIE en het zekerstellen van de continuïteit van de lokale 

organisatie. Peru behoort tot één van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Het openbare 

leven wordt tot het uiterste beperkt; de gezondheidszorg is ontoereikend; het onderwijs ligt al 

stil sinds maart 2020 en de vaccinatie komt maar langzaam op gang. 

ARIE draait ongeveer op 60% van haar capaciteit. De belangrijkste oorzaken zijn: 

- Groepstherapieën zijn niet toegestaan 

- Ouders zijn bezorgd voor besmettingen in het openbaar vervoer 

- De steeds slechtere economische situatie van het land 

Op heel beperkte schaal kan er gebruik gemaakt worden van ‘telemedicina’, ofwel 

behandeling op afstand, door ARIE zelf ontwikkeld.  

 

De Stichting heeft 371 000 USD overgemaakt naar Lima. De gelden werden besteed aan: 

- Ondersteuning personeel (36%) 

- Onderhoud (28%) 

- Apparatuur (23%) 

- Ondersteuning therapieën (9%) 

- COVID bescherming (4%) 

  

De lokale organisatie heeft de negatieve cash flow van 312.500 USD over het kalenderjaar 

kunnen opvangen uit de reserves die over de jaren zijn opgebouwd, aangevuld met donaties 

van de Stichting. Het meest in het oog springend is de toewijding en creativiteit van de staf in 

Lima, om ARIE door deze moeilijke tijd heen te slepen.  

 

De financiële positie van de Stichting is sterk verbeterd, door de ontvangst van gulle donaties 

en een schenking uit een nalatenschap van 500 000 EUR. Het totaal van donaties bedroeg  

954.818 EUR. Door het voortduren van de COVID crisis in Peru, is de aanpassing van het 

beleid voor de langere termijn uitgesteld. De aandacht van de Stichting zal in eerste instantie 

uitgaan naar de instandhouding van gebouwen en apparatuur, het opvangen van de 

toegenomen armoede van ouders van kinderen, die behandelingskosten op geen enkele wijze 

kunnen dragen en waar nodig het aanvullen van de ergste noden van het toegewijde personeel 

van ARIE. Verder zal de renovatie van de vestiging in La Molina niet veel langer kunnen 

worden uitgesteld. 
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In 2021 is het beleid op het gebied van integriteit uitgewerkt en in de website opgenomen. 

 

De donateurs en bekenden van de Stichting zijn in november geïnformeerd over de impact 

van de pandemie op de activiteiten van ARIE.  

   

ARIE organisatie: 

In ARIE werden in 2021 282.100 behandelingen verricht.. Dit is ongeveer 61 % van het 

niveau in 2019 en vormt een licht herstel ten opzichte van 2020. 

Het aantal medewerkers bedroeg op jaareinde 2021: 270 personen (vs 216 jaareinde 2020) 

 

Bij de opvolging van de belangrijkste topposities van ARIE is goede voortgang te melden. Zo 

zal de medische leiding naar verwachting worden overgenomen door een jongere kandidaat, 

die reeds vele jaren bij ARIE is betrokken. De toekomstige opvolging van de MD heeft de 

volle aandacht. 

 

Stichting: 

In 2021 is een bedrag van € 954.818 ontvangen ( 2020: € 363.604). In totaal werd een bedrag 

uitgekeerd van € 357.306  ( € 447.268 ).  

De uitgekeerde bedragen waren bestemd voor het continueren van het noodzakelijke 

onderhoud, de aanschaf van beschermingsmiddelen en de ondersteuning van de medewerkers, 

die tijdelijk zonder werk en salaris zaten. 

 

De kosten van de stichting bedroegen  € 5.507 of wel 0,58 % van het ontvangen bedrag aan 

donaties. De stichting sloot het jaar af met een positief resultaat van € 662.665 

 

In tegenstelling tot voorgaand jaar werd er dit jaar een valutawinst behaald op onze 

dollartegoeden. Dit is slechts een boekhoudkundig resultaat, aangezien wij onze cijfers in 

Euro’s rapporteren. Deze dollars, die wij als zodanig ontvangen hebben en aanhouden, zijn 

echter bestemd om t.z.t. naar Lima overgemaakt te worden, waar ze omgezet worden in Soles. 

Daar de waarde van de Sol in de praktijk met de dollar beweegt, willen wij geen extra 

valutarisico introduceren, door onze dollars tijdelijk in Euro’s om te zetten. De situatie wordt 

per kwartaal opnieuw bekeken. 

 

Ondanks een agressieve vermindering van de kosten heeft de daling van de omzet in een grote 

variatie in kosten per behandeling geresulteerd: 

- 2019: 40,78 Soles 

- 2020: 65,53 Soles 

- 2021: 50,80 Soles 

In 2021 bedroeg het verlies 991.000 Soles. Weliswaar een verbetering in vergelijking met het 

verlies van 3.629.000 Soles in 2020. In 2021 was de wisselkoers gemiddeld 4,5 Soles/EUR. 
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Er wordt door de Stichting specifiek gelet op de verdeling tussen welvarende en minder 

welvarende ouders, waarbij als streefgetal, deze laatste groep 30% van de totale mix moet 

bedragen. 

Een belangrijk onderdeel is de opleiding en ontwikkeling van de personeelsleden. Ieder 

personeelslid moet tenminste 2 weken per jaar besteden aan training. Dankzij de reputatie van 

ARIE kunnen zij nu ook trainingen organiseren die door derden worden bezocht en betaald. 

Dit bracht in het jaar 65.000 Soles aan inkomsten op.  

 

Het bestuur wil graag alle donateurs bedanken voor de geboden steun. We hebben hiermee 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van ARIE in Lima tijdens deze 

zeer moeilijke periode. 

 

 

 

Wassenaar, juni 2022 

 

Ir A.H. Spoor 

Secretaris Bestuur Stichting Vrienden van ARIE 
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-          Voorzitter:          Jhr A.G Beelaerts van Blokland     5e termijn tot 03/24 

-          Penningmeester: Mr M.B. Bolle                  5e termijn tot 03/24 

-          Secretaris :          Ir A.H. Spoor      5e termijn tot 03/24 

-       Lid:                     Mw. Drs M.J.M. Kraijenhoff- Smit 3e termijn tot 09/22 

-          Lid:                 Mw. Drs M.E. Ruys-van Haaften      4e termijn tot 04/23 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2021 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación 
del Infantil Excepcional) te ‘s-Gravenhage 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 Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación 
del Infantil Excepcional) per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil 
Excepcional) 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.  

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; en  
 de overige gegevens. 

  

 

 

WGS Accountants B.V.    |     Reykjavikstraat 1      3543 KH  Utrecht    |     Postbus 90      3440 AB  Woerden       

I   wgsaccountants.nl      T   0348 40 06 88       BTW  NL8204 65 264 B 01       KVK  30255014       E  info@wgsaccountants.nl 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 

organisaties is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties. 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 stichting 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

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

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

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Utrecht, 22 juni 2022 

WGS Accountants B.V. 

 

G.J. Smit RA 


