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Inleiding
Het verslagjaar 1999 is voor de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) wederom een
bewogen jaar geweest. Het aantal geregistreerde domeinnamen liet over 1999 een spectaculaire
groei zien van 56.035 aan het eind van 1998 tot 157.144 op 31 december 1999. Het aantal
deelnemers liep op van 301 aan het begin van het verslagjaar tot 500 aan het eind. De totale
inkomsten bedroegen fl. 7.775.000. De uitgaven bedroegen fl. 5.560.000. Na belasting was het
batig saldo fl. 1.521.000. Op 1 juli 1999 zijn de tarieven voor de kwartaalbijdragen voor de tweede
en volgende domeinnamen verlaagd van fl. 15,- per kwartaal tot fl. 5,- per kwartaal.
Op 1 april 1999 trad een nieuw reglement in werking. Als gevolg daarvan is een onafhankelijk
College van Beroep benoemd en werd het toetsingsbeleid verder geliberaliseerd. Daarnaast is in
1999 een nieuwe organisatiestructuur gerealiseerd. In het kader van verdere professionalisering van
de dienstverlening is medio 1999 het bureau van de Stichting opgericht.
Het bestuur vergaderde in 1999 vijf maal. Per 22 mei herbenoemde het bestuur Piet Beertema voor
een periode van drie jaar. Op voordracht van de Raad van Deelnemers werd Peter Morée per 22 juni
herbenoemd tot lid van het bestuur voor een periode van drie jaar.
De Raad van Deelnemers vergaderde in 1999 twee maal. In het verslagjaar is Wilbert Stikkelbroek
afgetreden als voorzitter van de Raad van Deelnemers. Hans Bennink volgde hem in december 1999
op.
De betrokkenen (het bestuur, het bureau en de externe adviseurs) hebben in 1999 alle zeilen bij
moeten zetten om de ontwikkelingen in het verslagjaar het hoofd te bieden.
De samenstelling van het bestuur is aan het eind van het verslagjaar, (aftredend in):
Boudewijn Nederkoorn (2001)
•
•
•
•
•
•

Ted Lindgreen (2001)
Peter Oude Ophuis (2000)
Piet Beertema (2002)
Peter Morée (2002)
Nick Vermeulen (2001)
Jasper Koolhaas (2001
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Terugblik op het verslagjaar
Op 1 april 1999 werd het reglement voor de registratie van domeinnamen gewijzigd. Deze wijziging
was het sluitstuk op de ontwikkeling die in 1998 werd ingezet met het congres
www.MagDieNaam.nl. Tijdens dit congres werd het reglement van de Stichting getoetst aan de
verwachtingen van een brede groep van direct bij de domeinnaamgeving in Nederland betrokkenen.
Op basis van het reglement is medio 1999 een onafhankelijk College van Beroep benoemd. De
werkwijze, samenstelling en de beroepsprocedure zijn geregeld in afzonderlijke regels. Daarnaast is
als gevolg van het nieuwe reglement het toetsingsbeleid verder geliberaliseerd. Hiertoe gaf SIDN een
groot deel van de tot dan toe geblokkeerde domeinnamen alsnog vrij.
Duidelijk is dat de huidige stand van liberalisering slechts tijdelijk is. In de toekomstverkenning die
het bestuur de Raad van Deelnemers aanbood voor de vergadering van de Raad van Deelnemers in
december 1999, concludeert het bestuur dat volledige liberalisering onontkoombaar is. Deze
conclusie nam de Raad van Deelnemers unaniem over. Dit zal nader worden uitgewerkt in een
aanpassing van het reglement.
In 1999 besluit het bestuur tevens, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de Raad van
Deelnemers en andere betrokkenen, de registratie van domeinnamen open te stellen voor
particulieren. Ook voor dit voorstel is een aanpassing van het reglement noodzakelijk.
Dagelijkse gang van zaken
Mede als gevolg van de Reglementswijziging groeide het aantal geregistreerde domeinnamen in
1999 stormachtig. Het aantal geregistreerde domeinnamen verdrievoudigde bijna en steeg tot bijna
160.000 domeinnamen. Op 8 september 1999 registreerde SIDN de honderdduizendste
domeinnaam: hetkaasboerinnetje.nl.
Opvallend was het stijgende aandeel van het aantal tweede en volgende geregistreerde
domeinnamen. Aan het begin van het jaar was dit 14% van het totaal aantal geregistreerde
domeinnamen. Aan het eind van het jaar steeg dit percentage tot 39%.
De groei van het aantal overige mutaties (overdrachten en verhuizingen van domeinnamen,
nameserverwijzigingen) hield gelijke tred met de groei van het aantal geregistreerde domeinnamen.
Het aantal geregistreerde deelnemers liep op van 301 aan het eind van 1998 tot 500 aan het eind
van 1999.
Om de groei het hoofd te kunnen blijven bieden, breidde de operationele afdeling van de Kema
gedurende het jaar 1999 het aantal medewerkers dat betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken,
uit.
Nieuw domeinregistratiesysteem
In juni 1999 begonnen Kema N.V., Tunix Open Systems Consultants B.V. en Q-Ray met de bouw en
ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem (DRS2). In het verslagjaar is hieraan hard gewerkt en
op het moment van schrijven van dit verslag (mei 2000) is DRS2 in gebruik genomen.
Nieuwe website
De website van SIDN is haar belangrijkste communicatiekanaal. Om in de wijzigende
informatiebehoefte te voorzien, besloot het bestuur om de website geheel te vernieuwen. Het
project startte in het verslagjaar. De website is tegelijk met het nieuwe registratiesysteem DRS2 in
gebruik genomen. In het verslagjaar werd tevens opdracht gegeven een nieuwe huisstijl te
ontwikkelen en aan te passen aan de eisen van de tijd.
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Tarieven
De tarieven zijn in het begin van het boekjaar ongewijzigd gebleven. De reden hiervoor was dat zich
een aantal belangrijke ontwikkelingen voordeden die nog niet in financiële consequenties te vertalen
waren, zoals de oprichting van het bureau en de ontwikkeling van het nieuwe registratiesysteem. Op
1 juli 1999 verlaagde SIDN de kwartaalbijdrage voor de tweede en volgende domeinnamen alsnog
(van fl. 15,- naar fl. 5,-).
In 1999 is de Raad van Deelnemers toegezegd dat er een financiële analyse zou worden gemaakt
voor de middellange termijn. Deze analyse mondde uit in een toekomstverkenning. Het bestuur
presenteerde de toekomstverkenning aan de Raad van Deelnemers, tijdens haar vergadering in
december 1999. Het bestuur spreekt in de notitie de verwachting uit dat alle tarieven de komende
jaren verder dalen. In samenhang hiermee vroeg het bestuur de RvD om advies met betrekking tot
een voorgenomen tariefsverlaging. De RvD bracht het advies uit om conform het bestuursvoorstel de
tarieven per 1 januari 2000 te verlagen.
Raad van Deelnemers
De Raad van Deelnemers is nauw betrokken geweest bij de besluitvorming van SIDN. Zo namen de
leden uitgebreid deel aan de discussie over het openstellen van registratie van domeinnamen door
particulieren. Daarnaast is er uitvoerig overleg geweest over uitbreiding van de Raad van Deelnemers
en de toekomst van SIDN op basis van de toekomstverkenning van het bestuur.
Terugblik door Hans Bennink, voorzitter RvD
Het afgelopen jaar zal bekend staan als het jaar waarin de domeinnaam in Nederland definitief
doorbrak. Met een verdrievoudiging van de .nl-domeinnamen steeg dit aantal in 1999 met grote
vaart naar ruim 150.000. Hieraan ten grondslag ligt niet alleen een verdere liberalisering,
maar ook leek het tot bedrijven door te dringen dat het vastleggen van 'hun' domeinnaam niet
langer op zich kon laten wachten.
In hetzelfde jaar is ook het aantal deelnemers in de SIDN met 200 naar 500 gestegen. Buiten de
traditionele providers bleken steeds meer andere belanghebbenden van de mogelijkheid gebruik te
willen maken zelf domeinnamen onder beheer te hebben. Een aanvulling die zonder meer valt toe te
juichen en die het democratisch gehalte van SIDN ten goede zal komen.
Dit jaar zal er hoogstwaarschijnlijk geen einde aan de groei komen. Volledige liberalisering en
verdere bewustwording in de maatschappij zullen zorg dragen voor grote drukte bij zowel de
deelnemers als de Stichting zelf. Het jaar ging in dat opzicht al gelijk goed van start. Tot maart
steeg het aantal domeinen naar een kwart miljoen. Samen zullen we ons er dus voor klaar moeten
maken om het restant van de beschikbare woorden uit 'de Dikke van Dale' vast te leggen.
In het afgelopen jaar namen we ook afscheid in de Raad van Deelnemers. Voorzitter Wilbert
Stikkelbroek legde zijn voorzittershamer neer en ons rest niets dan dank voor zijn inspanning voor
onze Raad. Graag wens ik hem namens de RvD veel succes in zijn nieuwe functie.
Als nieuwe voorzitter zal ik het komende jaar, samen met alle deelnemers, het ingeslagen pad van
vernieuwing en verbetering vervolgen. Er staat ons nog een hoop werk te verrichten en de inbreng
van de deelnemers is daarbij van het grootste belang. Op hun beurt kunnen zij op mij rekenen voor
een soepel verloop van dit proces.
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Het bureau van de Stichting, een kennismaking
In het verslagjaar is het bureau van SIDN opgericht. Het bureau vestigde zich op het Business Park
Arnhem, waar ook de operationele- en technische afdeling van de KEMA gevestigd zijn. Op deze
manier houdt het bureau de communicatielijn met de uitvoerende afdelingen van de KEMA zo kort
mogelijk.
In mei 1999 benoemde het bestuur Bart Boswinkel tot directeur van de Stichting. Hierop volgde de
aanstelling van Chantal Driessen (office manager) en Jaap Akkerhuis (technisch adviseur).
Daarnaast werd T. Belksma (communicatie adviseur) aan het bureau toegevoegd.
Het bureau is opgericht ter verdere professionalisering van het management en de
voorlichtingstaken van de stichting. Het bureau nam hiertoe uitvoerende taken van het bestuur over.
Het bureau van SIDN bewaakt het operationele proces. Daarnaast houdt zij toezicht op de
verschillende innovatieprojecten waartoe, mede in verband met het optimaliseren van de kwaliteit
van de dienstverlening, opdracht is gegeven. Het bureau is tevens verantwoordelijk voor de
voorbereiding en de uitvoering voor het bestuursbeleid. Verder vertegenwoordigt het bureau SIDN
zowel op nationaal als op internationaal niveau en verzorgt het de communicatie met de bij het
werk van SIDN betrokkenen, zoals Internet providers, belangengroeperingen en de overheid.
Contacten met de samenleving en publiciteit
Het bureau onderhield in het verslagjaar intensief contact met diverse instanties in ons land die op
enigerlei wijze te maken hebben met de uitgifte van Internet domeinnamen. Een bijzondere
aanleiding voor deze contacten was het voornemen om ook aan particulieren de mogelijkheid te
bieden een domeinnaam te laten registreren. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de
Consumentenbond en de Registratiekamer. Verder initieerde het bureau een studie omtrent de
privacy-aspecten van particuliere domeinnamen. Deze studie voerde de Katholieke Universiteit
Brabant uit. De studie is beschikbaar via de website van de stichting.
Daarnaast voerde het bureau overleg met de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
(OPTA), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma), de Internet Society Nederland, Ministeries en
leden van de Tweede Kamer. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren de snelle groei
van het aantal domeinnamen en de gevolgen daarvan, de liberalisering, de voorbereidingen voor een
nieuw systeem van registratie en particuliere domeinnamen.
Ten behoeve van de evaluatie van de Nota Wetgeving Elektronische Snelweg werd een notitie
opgesteld, die bij veel van de gesprekken als leidraad diende. Deze notitie is eveneens op de website
van SIDN beschikbaar.
In de verslagperiode nam de belangstelling vanuit de media voor domeinnamen sterk toe. Er werden
talloze interviews gegeven, leidend tot grote en kleine artikelen in dagbladen en periodieken. Met
name de groeiende belangstelling vanuit de algemene pers was opvallend. Er werden diverse radiointerviews gegeven. Voor de televisie was het onderwerp domeinnamen nog geen item. Talloze
particulieren en bedrijven namen contact op met SIDN om vragen te stellen over domeinnamen en
aanverwante zaken.
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Congres: Recht en Onrecht op het Internet
Op 9 juni 1999 organiseerde de Stichting in de Beurs van Berlage een congres met de titel 'Recht en
onrecht op het Internet', over de invloed van internationale ontwikkelingen op de registratie van
domeinnamen in Nederland. Het congres werd druk bezocht, voornamelijk door leden van de Raad
van Deelnemers, de advocatuur en ambtenaren. Daarnaast was ook de (schrijvende) pers ruim
vertegenwoordigd.
Het doel van het congres was de huidige internationale ontwikkelingen in relatie te brengen met de
ontwikkelingen in Nederland. Zaken die aan de orde zijn gesteld, zijn de gewenste structuur van
domeinnaamregistatie, het beleid van de registrerende organisaties, de invoering van nieuwe topleveldomeinen en kwesties van merkenrecht en intellectueel eigendomsrecht.
Centraal hierbij staat de wens tot behoud van een systeem met een maximum aan zelfregulering en
een systeem dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen. Tegelijkertijd dient de
regelgeving erin te voorzien dat onrechtmatig gebruik van domeinnamen, in de vorm van
bijvoorbeeld 'cybersquatting' en 'warehousing', maximaal wordt bestreden.
Het standpunt van de aanwezigen overheerste, tegenover de elders gebruikelijke en gegroeide
praktijk, om privé-personen dezelfde rechten te geven als organisaties en bedrijven. De uitkomsten
van het congres hebben ertoe geleid dat het voornemen om particulieren in staat te stellen
domeinnamen aan te vragen, momenteel verder wordt uitgewerkt.
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Internationale ontwikkelingen
Op het internationale vlak hebben de ontwikkelingen in het verslagjaar niet stil gestaan. Zowel op
mondiaal als op regionaal niveau zijn organisaties tot stand gekomen waaraan SIDN een actieve
bijdrage levert.
Op mondiaal niveau is de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ontstaan.
Dit is een not-for-profit organisatie opgericht naar het recht van de staat Californië, USA. Onder de
vlag van ICANN vinden vele organisaties een platform voor discussie
en participatie in de ontwikkeling van het Internet op mondiaal niveau. Het gaat daarbij niet alleen
om de ontwikkelingen rond domeinnamen, deze zijn georganiseerd in de Domainname Supporting
Organisation (DNSO), maar ook om de ontwikkelingen op het gebied van IP-nummering,
georganiseerd in Assigned Numbering Supporting Organisation (ANSO) en de
ontwikkelingen op het gebied van de protocollen, de Protocol Supporting Organisation (PSO). Verder
is er een adviserende taak weggelegd voor overheden, georganiseerd in de Governemental Advisory
Comittee (GAC).
De DNSO omvat naast de country code Top Level Domain (ccTLD) registries en de generic Top Level
Domain (gTLD) registries ook andere belanghebbenden met betrekking tot domeinnamen, zoals
Internet Service Providers, merken- en handelsnaam deskundigen en niet-commerciële
gebruikersgroepen.
Om het belang te onderstrepen dat SIDN hecht aan te totstandkoming van ICANN heeft SIDN in juli
1999 als eerste ccTLD een financiële bijdrage geleverd aan ICANN. De hoogte van de bijdrage was
USD 25.000.
Op regionaal niveau kwam in het verslagjaar de Council of European National Top Level Domain
Registries (CENTR) tot stand. CENTR is een not-for-profit organisatie opgericht naar Engels recht en
gevestigd in Oxford. In de loop van het verslagjaar steeg het aantal leden zodanig, dat sinds
december 1999 alle registries binnen de Europese Unie deel uitmaken van CENTR. Daarnaast werden
de registries van een groot aantal landen buiten de Europese Unie lid van CENTR, evenals registries
die buiten Europa gevestigd zijn.
Vanuit CENTR wordt getracht een zo goed mogelijke positie te verwerven binnen ICANN. Daarnaast
is CENTR een belangrijk platform voor het uitwisselen van informatie over beleidsmatige en
uitvoerende aspecten rond de registratie van domeinnamen. Tenslotte worden mede vanuit CENTR
de belangen van registries op het niveau van de Europese Unie behartigd.
In het verslagjaar kondigde de Europese Unie aan te streven naar de totstandkoming van een nieuw
Top Level Domain: .EU.
SIDN heeft in het verslagjaar EUR 30.000 bijgedragen aan de CENTR, de hoogst mogelijke bijdrage in
CENTR verband.
Actuele informatie over de internationale ontwikkelingen staat op de website van SIDN,
www.sidn.nl. Daarnaast bieden de websites van ICANN en CENTR veel informatie.
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Jaarrekening 1999
Balans per 31 december 1999
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris, computer hard- en software

1999

1998

431.995

41.689

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen
Overlopende activa

588
11.515
2.246.869

Liquide middelen

Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen
Voorzieningen bijzondere bedrijfsrisico's
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen
Overige schulden

0
0
548.106
2.258.972
2.735.765

548.106
2.129.393

5.426.732

2.719.188

1999

1998

3.559.167

2.038.547

300.000

300.000

1.204.496
103.978
259.091

191.912
170.222
18.507
1.567.565

380.641

5.426.732

2.719.188

1999
7.774.935

1998
2.895.909

Winst- en verliesrekening 1999
Netto omzet
Kosten
Kosten operators
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

3.985.947
300.443
92.649
1.180.932

1.954.345
0
38.657
211.404
5.559.971

2.204.406

Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belastingen
Belastingen

2.214.964
88.297
2.303.261

691.503
79.720
771.223

782.641

275.849

Nettoresultaat

1.520.620

495.374
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Algemene toelichting
Algemeen
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland is op 30 januari 1996 opgericht.
De stichting heeft ten doel:
•

•
•

De verantwoorde uitgifte en registratie van domeinnamen in de Internet- adressering in
Nederland en de coördinatie en afstemming hiervan op nationaal en internationaal niveau,
tegen kostendekkende tarieven, op aanvraag van providers ten behoeve van Internetaangeslotenen.
Het bevorderen van de samenwerking tussen service-providers op het terrein van Internetdomeinregistratie op nationaal en internationaal niveau.
Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruime zin des woords.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke
balanshoofden; voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling
Alle posten in de winst- en verliesrekening worden verantwoord voor de aan het verslagjaar toe te
rekenen bedragen.

Belastingen
De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekening houdend met
vrijgestelde winstbestanddelen. Het verschil tussen de aldus berekende belasting en de op korte
termijn verschuldigde of te vorderen belasting wordt tot uitdrukking gebracht in de voorziening
latente belastingverplichting. Deze voorziening wordt berekend tegen het geldende tarief.
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, verminderd met lineaire
afschrijvingen naar tijdsgelang. Hierbij worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:
•
•

investeringen 20%
computer hard- en software 33%

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Inventaris,computer-hardware en-software
1 januari 1999
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

115.971
74.282
41.689

482.955
-92.649
390.306

Stand per 31 december 1999
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

598.926
166.931

Boekwaarde

431.995

Vorderingen

Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
1999
20.617
2.188.035
38.217

1998
76.414
475.760
0

2.246.869

548.106

Stand per 1 januari
Uit de winstverdeling

1999
2.038.547
1.520.620

1998
1.543.173
495.374

Stand per 31 december

3.559.167

2.038.547

Te ontvangen rente vierde kwartaal vorig boekjaar
Te factureren domeinmutaties vierde kwartaal vorig boekjaar
Vooruitbetaalde kosten

Eigen vermogen

Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:
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Voorzieningen
Voorziening bijzondere bedrijfsrisico's
Hieronder zijn de kosten voor juridische support inzake een aantal principiële juridische procedures
voorzien. Het bestuur van de stichting verwacht dat de voorziening noodzakelijk en toereikend zal
zijn.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Stand per 31 december

1999
-384.643
433.690
29.558
25.373

1998
-103.156
273.378
0
0

103.978

170.222

1999
11.621
247.470

1998
0
18.507

259.091

18.507

Overige schulden
De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Vooruit ontvangen bedragen
Overige schulden

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen voor onroerende zaken bedraagt
in totaal ƒ 23.028. De huurovereenkomst is overeengekomen voor de duur van een half jaar, met
stilzwijgende verlenging.

Leaseverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane leaseverplichtingen voor vervoermiddelen bedraagt
in totaal ƒ 33.500.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Netto-omzet
De netto-omzet is geheel gerealiseerd in Nederland en kan als volgt worden gespecificeerd:
Providersbijdragen (f 2.500 op jaarbasis)
Opbrengsten nieuwe domeinen (eenmalige bijdrage)
Opbrengsten domeinen (abonnementsbijdragen)
Opbrengsten mutaties
Overige opbrengsten

1999
717.700
3.071.610
3.608.405
375.060
2.160

1998
498.300
915.000
1.303.840
174.270
4.499

7.774.935

2.895.909

1999
207.612
47.323
45.508

1998
0
0
0

300.443

0

Personeelskosten
De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Overige informatie

Werknemers
In de periode mei/juni van 1999 zijn drie werknemers in dienst getreden bij de stichting. Gedurende
1998 waren er geen werknemers in dienst.

Bestuurders
Aan de bestuurders zijn in 1999 geen bezoldigingen betaald.
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Versie 1 mei 2000

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Amsterdam
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.
Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door
middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen
voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van
belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke
grondslag vormt voor ons oordeel.
Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.
Arnhem, 1 mei 2000
PricewaterhouseCoopers N.V.

Overige gegevens
Statutaire winstbestemming
Artikel 3, lid 1 van de statuten luidt als volgt:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften,
legaten, erfstellingen alsmede andere baten.
Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten om het behaalde resultaat over 1999 toe te voegen aan de algemene
reserve.
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