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Verslag van het bestuur

1 Verslag van het bestuur

1.1

Ontstaan en doel van de ASN Foundation

In de 60 jaar dat ASN Bank bestaat is veel veranderd. De belofte aan klanten is ongewijzigd: de middelen die klanten aan
de bank toevertrouwen, worden uitsluitend op maatschappelijk verantwoorde wijze uitgezet. Haar betrokkenheid reikt
echter verder. De bank schenkt een deel van haar winst aan projecten en organisaties die bijdragen aan haar missie. Bij
het 25-jarige jubileum van ASN Bank, in 1985, werd hiervoor het Jubileumfonds opgericht. Dit fonds doneerde op ad-hocbasis giften die waren verkregen van ASN Bank. Om het giftenbeleid van ASN Bank te formaliseren en effectiever te
maken, werd op 9 december 2004 de Stichting ASN Foundation (ASN Foundation) te Den Haag opgericht. De stichting
heeft als doel om duurzame initiatieven en de publiciteit hierover te bevorderen door middel van financiële ondersteuning.
De missie en positie van ASN Bank
Vanaf het begin is het onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat
onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang. Zo dragen we bij aan een wereld
waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst. We bevorderen
duurzaamheid via onze activiteiten als bank en door actief bij te dragen aan duurzame initiatieven, projecten en
organisaties zoals ASN Foundation.

1.2

Manier van werken

Voor het selecteren van projecten en initiatieven hanteren we de volgende uitgangspunten:

■
■
■
■
■

Het project draagt positief bij aan de pijlers van ASN Bank op het vlak van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.
Het project levert een bijdrage aan de missie van ASN Bank en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.
Het project is toegankelijk en aantrekkelijk voor de klanten en de doelgroep van ASN Bank.
Ontvanger is een Nederlandse rechtspersoon, in Nederland gevestigd. Projecten zijn gericht op beleving in
Nederland.
Het bestuur bepaalt uiteindelijk of het project aan deze criteria voldoet.

De selectie van projecten gebeurt pro-actief door ASN Bank en leden van de stichting. Er is geen mogelijkheid om
projecten in te dienen door derden. De Foundation heeft een samenwerkingsovereenkomst met ASN Bank op basis
waarvan budget, beleidsterrein, verantwoording en overige werkwijze is vastgesteld.
De Foundation zal een eigen, herkenbaar profiel nastreven naast ASN Bank en de ASN Bank-community Voor de Wereld
van Morgen. We richten ons op projecten die bij de pijlers van ASN Bank aansluiten. Ook richten we ons op de publieke –
en sociale dimensie van duurzaamheid. Concreet gaat het dan om initiatieven die:

■
■
■

de financiële weerbaarheid van Nederlanders vergroten;
de menselijke maat in dienstverlening verbeteren;
onderzoeksjournalisten initiëren over de thema's duurzaam ondernemen en democratie.

Hiermee wordt een eigen, herkenbaar initiatief genomen als invulling van bevorderen sociale duurzaamheid binnen pijler
mensenrechten. Tegelijkertijd streven we ernaar dat de initiatieven herkenbaar en toegankelijkheid zijn voor de diverse
stakeholders van ASN Bank.

1.3

Mede mogelijk gemaakt door ...

Het vermogen van de stichting dat beschikbaar is voor donaties bestaat uit de volgende componenten:

■
■
■

een bijdrage van ASN Bank;
een bedrag uit het loyaltyprogramma van ASN Credit Card;
donaties en schenkingen van relaties en klanten.

In 2020 bedroeg de bijdrage van ASN Bank € 300.000. Het bedrag dat voor de ASN Foundation vrijkwam uit het
loyaltyprogramma van ASN Credit Card kwam neer op € 34.193. Van elke betaling die klanten met hun creditcard doen,
doneert ASN Bank een deel van haar eigen inkomsten rechtstreeks aan de duurzame projecten van haar
maatschappelijke partners (waaronder ook de ASN Foundation). Daarnaast doneert ASN Bank jaarlijks een vast bedrag
van € 1,65 voor elke klant met een zakelijke creditcard.
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Vanaf 1 januari 2021 staat de Stichting ASN Foundation niet meer open voor giften van particulieren. Dit besluit is eind
2020 gecommuniceerd. Vanaf dat moment zijn er al geen giften van particulieren meer ontvangen. Het uiteindelijk
ontvangen bedrag viel daardoor iets lager uit: we ontvingen € 2.300 en hadden € 2.400 begroot.

1.4

Fiscale aspecten

Onze stichting is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Deze ANBI-status maakt dat donateurs hun giften aan de
ASN Foundation mogen aftrekken bij de aangifte van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De natuurlijke persoon die in 2020 een gift aan ons heeft gedaan kan deze eenmalige gift aftrekken bij de aangifte
inkomstenbelasting als het totaal van de giften die een natuurlijke persoon in een kalenderjaar doet, samen meer dan 1%
van het belastbare inkomen bedragen. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting,
onder twee voorwaarden:

■
■

1.5

De schenking wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst of een notariële akte.
De donateur schenkt minstens in vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag.

Evenementen en corona

Het jaar 2020 stond in het teken van coronamaatregelen. In eerste instantie moesten culturele ontmoetingsplaatsen (als
theaters, musea en bioscopen) een streng afstandsbeleid voeren en half december besloot het Kabinet om deze
ontmoetingsplaatsen te sluiten.
De kasstromen uit de fondsenverwerving zijn, volgens verwachting, op peil gebleven. Het type evenement dat we
steunden veranderde in veel gevallen van een fysiek evenement naar een virtueel evenement dat via internetverbinding
en video thuis was te volgen. Ondanks de strenge coronamaatregelen hebben we in 2020 invulling kunnen geven aan de
verschillende projecten en programma’s die binnen onze missie passen.
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1.6

Ons bestuur bestaat uit

Het bestuur van de ASN Foundation bestond in 2020 uit:

■
■
■

Joyce van der Est (voorzitter)
Arie Koornneef (secretaris-penningmeester)
Jeroen Jansen (bestuurslid)

Regels over samenstelling van het bestuur
■
■
■
■
■

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal en tenminste drie leden.
Bestuurders zijn natuurlijke personen.
De voorzitter van het bestuur is directielid van ASN Bank.
Een bestuurder mag maximaal vier jaar actief zijn, dit maximum geldt niet voor de voorzitter (zie artikel 4 lid 9).
De bestuurders treden af volgens een rooster dat zij zelf opstellen

Er is in 2020 tien maal online vergaderd door het bestuur.

1.7

Projecten in 2020

De ASN Foundation ontvangt verzoeken voor financieel kleine en grote projecten. In 2020 ondersteunden we 9 projecten
voor een totaalbedrag van € 470.000. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle projecten die de stichting in 2020 heeft
gesteund, gerangschikt naar de omvang van de donatie.
We streven ernaar om het totaal van de donaties af te stemmen op het totaal van de ontvangen giften. Als de donaties
lager zijn dan de giften wordt het overschot aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De meeste donaties zijn eenmalig.

Mede mogelijk gemaakt door ASN Foundation
Stichting Kunstmuseum (expositie Borealis)
De foto-expositie Borealis van Jeroen Toirkens en journalist/tv-programmamaker Jelle Brandt Corstius in het fotomuseum
Den Haag kon in 2020 helaas niet doorgaan. Als de lockdown voorbij is en musea hun deuren weer kunnen openen, krijgt
het publiek een tweede kans om deze expositie te zien.
De foto's van Jeroen Toirkens van de naaldbossen die drie continenten bestrijken, laten de mythische aantrekkingskracht
van deze bossen zien. En de manieren waarop de bewoners van de Boreale zone hun leefgebieden behandelen en
beschermen. Een in onze ogen belangrijke expositie in een tijd waarin de effecten van klimaatopwarming steeds
duidelijker te zien en te voelen zijn.
Stichting Zodiac (musical)
Zodiac de Musical, die na de lockdown in 2021 opgevoerd gaat worden in de voormalige koepelgevangenis in Breda,
heeft een belangrijke boodschap: we moeten beter omgaan met de aarde. De musical wordt deels in de hoge koepel en
deels op de grond gespeeld. Het verhaal begint in 2031 als de mens een puinhoop van de aarde heeft gemaakt. Het
sterrebeeld Boogschutter wordt naar de aarde gestuurd om de elementen aarde, water, lucht en vuur terug te halen. Na
een ontmoeting met de klimaatactiviste Evi loopt zijn missie anders dan gedacht.
Movies that Matters
Met films ogen openen voor mensenrechten; dat is het motto van het Movie that Matters festival. Een festival dat
verbonden is met de uitgangspunten van Den Haag, de stad van vrede en recht. Helaas werd het festival met het oog op
de coronamaatregelen in 2020 afgelast. Omdat het festival wel kosten had gemaakt, hebben we onze donatie door laten
gaan. Voor 2021 heeft de organisatie een hybride festival gepland: een online versie (die sowieso doorgaat) en - als de
coronamaatregelen dat toelaten - fystieke vertoning van films in Den Haag én een aantal andere Nederlandse steden.
Stichting Nationale Geefdag (Giving Tuesday)
Als tegenhanger van Black Friday (een Amerikaanse koopjesdag) bestaat sinds een aantal jaren Giving Tuesday. Het
initiatief sprak ons aan en we hebben een donatie gedaan aan de Nederlandse Stichting Nationale Geefdag. Op zijn
website www.givingtuesday.nl geeft de stichting suggesties en koppelt het organisaties en mensen aan elkaar. In 2020
viel deze dag op 1 december, dit jaar op 30 november.
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Nationaal Fonds Kinderhulp
Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen in Nederland die in armoede leven. Vanwege coronamaatregelen kon hun
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte helaas niet doorgaan. Een flinke strop omdat de coronamaatregelen vaak arme gezinnen
raakten. De ASN Foundation daarom dit jaar een extra donatie.
Humanitas Haagland (project thuisadministratie)
Project Thuisadministratie, een initiatief van Humanitas, helpt mensen om controle te krijgen over hun financiële situatie.
De nadruk ligt op het versterken van de financiële zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Om dit te bereiken bieden
getrainde vrijwilligers voor een periode van maximaal één jaar kosteloos ondersteuning aan de deelnemers.
Fashion Revolution
De non-profit organisatie Fashion Revolution CIC zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in de textielketen. De
organisatie zet zich in om de rechten voor textielarbeiders hoop op de agenda van overheden te krijgen. Bijvoorbeeld met
een internationale campagne om 1 miljoen stemmen voor dit doel te werven. De organisatie gebruikt onze donatie voor de
European Union Citizens Campaign, een campagne die zich richting op een leefbaar loon voor textielwerkers.
Investico
Investico is in 2016 opgezet als journalistiek samenwerkingsverband met als partners Trouw, Financieel Dagblad, de
Groene Amsterdammer, Argos VPRO, Nieuwsuur en diverse andere landelijke en regionale mediapartners. Investico heeft
een onafhankelijke redactie van ongeveer vijftien redacteuren en specialiseert zich in diepgravende
onderzoeksjournalistiek. Het biedt tegenwicht tegen opgeklopte schandalen en het snel scoren met incidentgericht
politiek debat. Het wil inhoudelijk tegenwicht bieden met kwaliteitsjournalistiek tegen het uithollen van de democratische
rechtstaat.
VVOJ
Jaarlijks organiseert de Vereniging Van Onderzoeksjournalisten (VvOJ) ‘de avond van de onderzoeksjournalistiek’.
Vanwege de coronamaatregelen vond dit evenement in september 2020 online plaats. Tijdens dit online event werd ‘de
Loep’ uitgereikt, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek in Nederlandstalige media. De aanmoedigingsprijs voor
jonge onderzoeksjournalisten, de ASN Media Award, ging dit jaar naar ging naar Gidi Pols en Jochem van Staalduine voor
hun drieluik in de Volkskrant over de gevolgen van het failliet gaan van DSB Bank.

1.8

Ondertekening verslag

Den Haag, 31 mei 2021
8

Joyce van der Est (voorzitter)
Arie Koornneef (secretaris/penningmeester)
Jeroen Janssen

2 Jaarrekening 2020

2 Jaarrekening 2020
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2.1

Balans

BALANS

in euro’s
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

Ref.1

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Totaal passiva
De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de
toelichtingen op de betreffende posten.
1

2.2

31-12-20

31-12-19

(A)
(B)

34.193
16.938
51.131

47.750
257.422
305.172

(C)
(D)

42.661
8.470
51.131

188.922
116.250
305.172

De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro’s
Baten van bedrijven
Baten van particulieren
Rentebaten
Som der baten

10

336.493

Begroot 2020
300.000
2.400
302.400

Realisatie 2019
497.750
2.800
500.550

Besteed aan doelstellingen
Algemene kosten
Som van de lasten

470.000
12.547
482.547

275.000
27.000
302.000

477.773
26.245
504.018

Saldo voor financiële baten en lasten

-146.054

400

-3.468

207
207

175
175

177
177

-146.261

225

-3.645

Bankkosten
Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

2.3

Ref.
(E)

Realisatie 2020
334.193
2.300

Bestemming saldo 2020

Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2019
Mutatie bestemmingsreserve
Totale bestemmingsreserve per 31 december 2020
Het stichtingskapitaal van ASN Foundation is nihil.

€
€
€

188.922
-146.261
42.661

2 Jaarrekening 2020

2.4

Toelichting algemeen

2.4.1

Algemeen

De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd in Den Haag. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
richtlijn RJ 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

2.4.2

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. De jaarrekening is opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2.4.3

Financiële risico’s

Renterisico
Het renterisico is voor de ASN Foundation verwaarloosbaar doordat er slechts zeer beperkt sprake is van rentedragende
activa of passiva.

Kredietrisico
De ASN Foundation verstrekt op dit moment geen kredieten of waarborgen. Het kredietrisico beperkt zich tot de
geldmiddelen die uitstaan bij De Volksbank N.V.

Valutarisico
Alle vorderingen en schulden luiden in euro’s. Er is daardoor geen sprake van valutarisico.

Liquiditeitsrisico
Het grootste deel van de inkomsten van de ASN Foundation betreft de gift van ASN Bank. De donaties door de stichting
worden afgestemd op basis van deze inkomsten. Als gevolg daarvan is het liquiditeitsrisico afgedekt.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst. De bestuursleden, behalve de voorzitter en bestuursleden in
dienst van ASN Bank of de Volksbank, ontvangen een remuneratie. Het bestuurslid J.E. Jansen ontvangt een vergoeding
voor de uitvoerende werkzaamheden.
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2.5

Toelichting op de balans

(A) Vorderingen en overlopende activa.
Vorderingen en overlopende activa in euro’s

31-12-20

Nog te ontvangen opbrengsten
Totaal vorderingen en overlopende activa

31-12-19

34.193
34.193

47.750
47.750

Vanuit het contract tussen ASN Bank en Stichting ASN Foundation ontvangt Stichting ASN Foundation naast een vast
bedrag (tussen € 300.000 en € 450.000, jaarlijks vast te stellen door ASN Bank, voor 2020 vastgesteld op € 300.000),
een variabele supplementaire gift vanuit het Loyalty fee programma van ASN Bank. Over 2020 was dit € 34.193.

(B) Liquide middelen
De liquide middelen staan op een renteloze rekening-courant bij De Volksbank N.V. en zijn direct opvraagbaar.
Liquide middelen in euro’s

31-12-20

Bankrekening
Totaal liquide middelen

16.938
16.938

31-12-19

257.422
257.422

(C) Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve in euro’s

1

Overige reserves
Resultaat lopend boekjaar
Totaal bestemmingsreserve
1

31-12-20

188.922
-146.261
42.661

31-12-19

192.567
-3.645
188.922

De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

(D) Kortlopende schulden
Kortlopende schulden in euro’s

12

1

Betalingen onderweg
Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden
1

31-12-20

-8.470
8.470

31-12-19

110.000
6.250
116.250

De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

De nog te betalen kosten hebben betrekking op de kosten voor de accountant inzake de werkzaamheden voor het
jaarverslag over 2020.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Per eind 2020 had de Stichting ASN Foundation geen verplichtingen.
Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer de ene partij bij de besluitvorming over financiële of operationele
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. Verbonden partijen kunnen zowel
(juridische) entiteiten zijn als natuurlijke personen.

Transacties met verbonden partijen
In het boekjaar hebben de volgende transacties met verbonden partijen plaatsgevonden:

2 Jaarrekening 2020

■
■
■

baten uit fondsenwerving (€ 336.493);
remuneratie van de bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter en bestuursleden in dienst van ASN Bank of de
Volksbank; € 0).
de diensten, waaronder administratie, die ASN Bank om niet ter beschikking stelt aan de Stichting.
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2.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd door bijdragen van ASN Bank en door donaties, schenkingen en
dergelijke van geïnteresseerden, onder wie klanten van ASN Bank. In 2020 heeft de ASN Foundation de volgende giften
ontvangen.
Giften in euro’s

Bedrijven (ASN Bank)
Particulieren
Totaal

31-12-20

31-12-19

334.193
2.300
336.493

497.750
2.800
500.550

De baten uit fondsenwerving waren in 2020 € 34.093 hoger dan begroot. Dit komt door de toezegging van een gift vanuit
het zogenaamde Loyalty Programma dat ASN Bank voor haar themapartners met ICS (International Card Services) heeft
afgesloten. Hieruit kan jaarlijkseventueel nog een aanvullend bedrag verkregen worden, dit gegeven wordt in januari van
elk jaar bekend. ASN Bank schenkt namelijk een deel van de opbrengst die zij van ICS ontvangt over het door de ASN
klanten uitgegeven totaalbedrag met hun ASN Credit Card, aan haar themapartners. Over 2020 was dit bedrag voor ASN
Foundation € 34.193.
Van de totale baten is in 2020 98% (2019: 95%) besteed aan de doelstellingen. In 2020 (2019: nihil) zijn geen kosten
verantwoord uit eigen fondswerving.

Besteed aan doelstellingen
Een overzicht van de uitgaven aan projecten en programma’s vindt u in bijlage 1.

Algemene kosten
Algemene kosten in euro’s

14

Accountantskosten
Projectkosten
Overige kosten
Remuneratie bestuursleden
Totaal

31-12-20

31-12-19

9.480
-3.067
-12.547

5.300
9.983
10.634
328
26.245

De overige kosten zijn in 2020 met € 7.567 afgenomen en de projectkosten met € 9.983 ten opzichte van 2019.
De toename van de accountantskosten is toe te schrijven aan een verhoging van het tarief, waardoor een deel van de
hoger dan verwachte accountantskosten over 2019 (€ 1.010) alsmede een verhoging over 2020 (€ 1.210) in boekjaar 2020
zijn gevallen.
ASN Bank verstrekt de administratieve, secretariële en facilitaire diensten om niet.
Financiele baten en lasten in euro’s

Bankkosten
Totaal
Den Haag, 31 mei 2021
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Joyce van der Est (voorzitter)
Arie Koornneef (secretaris - penningmeester)
Jeroen Jansen

31-12-20

31-12-19

207
207

177
177

Overige gegevens
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3 Overige gegevens
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3 Overige gegevens

3.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting ASN Foundation 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 ASN Foundation op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

■
■
■

de balans per 31 december 2020;
de staat van baten en lasten over 2020;
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 ASN Foundation 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;
de overige gegevens;
bijlage 1 en bijlage 2.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
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
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, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650.
Beschrijving van verantwoordelijkheden voor 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 in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. 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.
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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.
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:

■

■
■
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■

■
■

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 stichting 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
stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
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.
Amsterdam, 31 mei 2021
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. R.R.H. Gosen RA

Bijlage 1 Donaties door ASN Foundation

Bijlage 1
Donaties door ASN Foundation
Organisatie

Stg. Kunstmuseum (expositie
Borealis)
Movies that Matter
Vereniging De Loep
Stichting Investico
Giving Tuesday
Nationaal Fonds Kinderhulp
Zodiac
Humanitas
Fashion Revolution
Totaal

Project

Verhalen over bossen en de mensen die er wonen (expositie inclusief audiotour)
Movies that Matter Festival 2020
Sponsoren van de aanmoedigingsprijs 'ASN Media Award'voor jonge
onderzoeksjournalisten
Bieden van middelen om onderzoeksjournalistiek te bedrijven
Nationale Geefdag, een speciale dag om iets voor een ander te doen
Het helpen van kinderen die in Nederland in armoede leven
Een voorstelling over duurzaamheid
Project Thuisadministratie
European Union Citizens Campaign voor een leefbaar loon

Bedrag

25.000
50000
10.000
100.000
50.000
25.000
25.000
10.000
175.000
470.000
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Bijlage 2 Adresgegevens en
personalia
ASN Foundation
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
www.asnbank.nl/foundation
foundation@asnbank.nl

Personalia
Joyce van der Est
Sinds juli 2017 bestuurslid van de ASN Foundation in de functie van voorzitter
Sinds 2015 is Joyce van der Est (1965) directeur van ASN Bank, met als verantwoordelijkheidsgebied operationele zaken.
Daaronder vallen de ASN Klantenservice, de klant- en rekeningadministratie, ontwikkeling en services. Hiermee schept zij
de voorwaarden om klanten professioneel te bedienen. Zij heeft een jarenlange ervaring in het management van
operationele en ICT-processen in de bancaire dienstverlening. Zij startte in 1988 bij Robeco. Na bijna tien jaar zette zij haar
carrière voort bij Bank Labouchere, waar zij ook de klant- en IT-processen professionaliseerde. Sinds 2003 geeft Joyce
van der Est bij ASN Bank leiding aan de operationele zaken, vanaf 2011 als adjunct-directeur en sinds 2015 als directeur.
Daarbij focust zij op de continue ontwikkeling, professionalisering en innovatie van de interne organisatie, met een
hoogwaardige service en transparante producten als doel.
Arie Koornneef
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Sinds maart 2019 lid van het bestuur in de functie van secretaris-penningmeester
Arie Koornneef (1969) is sinds 1 april 2017 werkzaam als directeur van ASN Bank, per 1 januari 2018 als directievoorzitter.
Hij begon zijn carrière bij Youth for Christ en Simavi. Na een periode als directeur Marketing bij SNS werd hij directeur
Marketing & Innovatie bij de Volksbank. Vanuit die functie heeft hij een rol gespeeld voor alle vier bankdochters van de
Volksbank. In zijn jaren bij de Volksbank droeg Arie ASN Bank een warm hart toe; hij volgde onze bank met bovenmatige
interesse. Het is daarom passend dat hij in de directie van ASN Bank zijn carrière voortzet.
Jeroen Jansen
Sinds maart 2019 lid van het bestuur
Jeroen Jansen (1962) was van 2006 tot 2016 directeur van ASN Bank, met marketing, communicatie, public relations,
duurzaamheidsbeleid- en onderzoek als voornaamste aandachtsgebieden. Jeroen Jansen begon zijn bankcarriere bij
Triodos Bank. In 1995 ging hij naar de Hollandse Koopmansbank (nu ACTIAM). Daar ontwikkelde hij
vermogensbeheerdiensten en duurzaamheidsresearch voor institutionele beleggers, maatschappelijke instellingen en
ASN Bank. In 2000 trad hij aan als manager Maatschappelijke Strategie bij Concern Communicatie SNS Reaal. Tevens
maakte hij deel uit van de staf van de ASN Bank, ter ondersteuning van de toenmalige directie. in 2001 werd hij adjunctdirecteur van de ASN Bank. Jeroen Jansen is onder meer penningmeester van Stichting Avondster en zit in de
programmaraad van MVO Nederland.

Colofon
Ontwerp
MissionFromMars in samenwerking met SBDD
Opmaak/dtp
Quantes, in samenwerking met Elan Strategie & Creatie
Fotografie
BOREALIS

Bijlage 2 Adresgegevens en personalia

ASN Bank
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
Postbus 93514
2509 AM Den Haag
ASN Klantenservice 070 – 35 69 335
ASN Bank 070 – 356 93 33
informatie@asnbank.nl
www.asnbank.nl
U kunt een pdf van dit jaarverslag downloaden van
www.asnbank.nl.
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Over de foto's
De prachtige foto’s in dit jaarverslag zijn van Jeroen Toirkens. Ze maken deel uit van het Borealis Project, een fotoreis die
hij samen met journalist Jelle Brandt Corstius ondernam. Een gedeelde liefde voor bossen bracht hen op het idee om de
boreale zone in beeld te brengen.
De boreale zone is het grootste bioom, de grootste vegetatiezone op aarde. Maar liefst 30 procent van alle bomen in de
wereld bevindt zich in deze zone. Ook qua CO2-opslag is de boreale zone groter dan het Amazonegebied in Brazilië. Die
CO2-opslag is meteen de grootste bijdrage van de noordelijke bossen; ze gaan hiermee de opwarming van de aarde
tegen. De boreale zone is dus van onschatbare waarde voor ons ecosysteem en het behoud van biodiversiteit. Met het
Borealis Project willen Toirkens en Brandt Corstius het belang aantonen van de verschillende waardes van het bos: de
ecologische, economische, filosofische en persoonlijke waardes.
Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens werkten al eerder samen aan het project NomadsLife waarin zij op zoek gingen
naar de laatst levende nomaden op het noordelijk halfrond. Uit deze samenwerking verscheen het prijswinnende boek
Nomad en diverse gezamenlijke reportages voor dagblad Trouw en Amnesty International.
Het Borealis Project, door ASN Bank financieel gesteund, laat zien hoe het boreale bos bewoond, gebruikt, bedreigd en
beschermd wordt. Met de expositie in Fotomuseum Den Haag, het gelijknamige boek, lezingen, artikelen in dagblad
Trouw en verdere media-aandacht hopen Brandt Corstius en Toirkens een genuanceerd beeld te geven van het
onbekende woud.
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