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Geachte heer Schalk,

Bijgaand doen wij u toekomen één exemplaar van onze beoordelingsverklaring behorende bij de

jaarrekening van de Stichting Charlotte Fonds per 31 december 2014. Deze beoordelingsverklaring is

door ons ondertekend in de vorm van: was getekend (w.g.) waarna de naam van de accountant volgt die
verantwoordelijk is voor de opdracht. Dit ter voorkoming van misbruik van de handtekening door derden.

Tevens hebben wij een originele ondertekende beoordelingsverklaring bijgevoegd voor uw archief. Deze

beoordelingsverklaring dient derhalve niet openbaar gemaakt te worden.

Wij machtigen u om bijgaande was getekend” beoordelingsverklaring te overleggen aan het bestuur

tezamen met de jaarrekening met de volgende uitkomsten:

een resultaat van positie € 13.162;

een eigen vermogen van € 356.936;
een balanstotaal van € 372.283.

Een voor identiticatie gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening hebben wij bijgevoegd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien voor de bestuursvergadering waar de jaarrekening wordt
vastgesteld omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een

dergelijke aanpassing nog moet worden gemaakt voor deze bestuursvergadering. Uiteraard vervalt in die

situatie onze bovengenoemde toestemming.

Ernst & Young Accountants LLP is eon limited liability partnership opgericht naar hot recht von Engeland en Wales en geregistreerd bil companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accoontants LLP wordt de term partner gebruikt voor een fvertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst & Yoong Accountants [[P. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd to 6 More London Place, London, SE1
2DA, Verenigd Koninkrijk, heett haar hoofdoestiging aan Boomples 258, 3011 XZ Rutterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rutterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene vuurwaarden van tuepassing, waarin eon beperking van be
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Onze machtiqing heeft uitsluitend betrekking op deze wijze van openbaarmaking.

Hoogachtend,
ngAccountantsLLP

drs. RJ.]. Viak RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijiagen: ondertekende beoordelingsverklaring behorende bij de machtigingsbrief

“was getekend” beoordelingsverklaring behorende bij openbaar te maken stukken

voor identiticatie gewaarmerkte jaarrekening
informatieblad Openbaarmaking van beoordelingsverklaringen
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BeoordeNnqsverklarinq van de onafhanke{ijke accountant
Aan: het bestuur van de Stichting Charlotte Fonds

W1J hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Charlotte Fonds te Iilburg
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelljkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor bet opmaken van de jaarrekening die bet vermogen en bet resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van bet in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als bet noodzakelijk acht om bet opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

VerantwoordeHjkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is bet geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

waaronder de Nederlandse Standaard 2400, Opdrachten tot bet beoordelen van financiële

overzicbten”. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorscbriften en dat wij onze

beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaambeden bestonden in hoofdzaak uit bet

inwinnen van inlichtingen bij bet management en overige functionarissen van de stichting, bet uitvoeren

van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, alsmede bet evalueren van de verkregen

intormatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in bet kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan

die uitgevoerd in bet kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Ernst & Ynung Accountants LLP 5 een limited liability partnership opgericht naar het recht nan Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt 000r een (vertegenwoordiger
nun een) vennnnt van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statotair geoestigd teh More London Place, London, SEt
2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar houtdoestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rntterdam, Nederland en is geregistreerd bi) de Kamer van
Koophandel Rntterdam onder summer 24432944. Op onze werkzaamheden ziin algemene 000rwaarden van toepassing, waaris een beperking nan de
aansprakelijkheid is npgenomen.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Charlotte Fonds per 31 december 2014 en van bet resultaat over 2014 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van bet in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Eindhoven, 14 april 2016

& Young Accountants LLP

VIak RA
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Beoordeflngsverklaring van de onafhankelljke accountant
Aan: het bestuur van de Stichtinq Charlotte Fonds

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Charlotte Fonds te Tilburg

beoordeeld. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de

winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing

als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van tie accountant

Dnze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

waaronder de Nederlandse Standaard 2400, “Opdrachten tot het beoordelen van financiële

overzichten”. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze

beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat

de jaarrekening atwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met tie Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hootdzaak uit het

inwinnen van inlichtingen bij het management en overige tunctionarissen van de stichting, het uitvoeren

van cijteranalyses met betrekking tot tie financiële gegevens, alsmede het evalueren van tie verkregen

informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met tie Nederlandse

controlestandaacden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Charlotte Fonds per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Butgerlijk Wetboek (BW).

Eindhoven, 14 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. P.J.J. VIak RA
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1 Condities

De machtiging om de beoordelingsverklaring openbaar te maken wordt gegeven

ondar de volgende condities.

Het doel van een beoordeling van een financieel overzicht is de
accountant In staat te stellen om, op basis van werkzaamheden die niet

die zekerheid verschaften die bij een controleopdracht is vereist, te

kunnen mededelen dat hem niets is gebleken op grond waarvan de

accountant zou moeten concluderen dat bet financiele overzicht niet is

opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondsiagen

voor financiële versiaggeving (negatief geformuleerde beperkte mate van

zekerheid).
— Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden

bekend worden die van ossontiëlo betekenis zijn voor het beeld dat de
jaarrekening cq het tussentijds bericht oproept, is nader overleg met de

accountant noodzakelijk.

— De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de
beoordelingsverklaring in bet ten behoeve van de algemene vergadering

uit te brengen versiag, waarin ook de opgemaakte jaarrakening cq het

tussentijds bericht wordt opgenomon.
— Deze beoordelingsverklaring treedt niet in de plaats van een controle

verkiaring en kan daarom niet worden opgenomen onder da Overige

gegevens. U dient onder deze gegevens aan te geven de reden voor het
ontbreken van eec controleverkiaring. De beoordelingsvorklaring dient u

op te nemen onder Additionele Informatie
— De voor deponering bij het handeisregister bestemde jaarrekening waarin

op grond van artikel 2:397 BW vereanvoudigingen zijn aangebracht, dient

te zijn ontleend aan de door de algemena vergadering vastgestelde
jaarrakaning. Een concept van deze voor deponering bij het
handeisregister bestemde jaarrekening dient aan ons ter inzage te

worden gegeven. Do booordelingsvarklaring bahoort niet tot date
deponeren stukken bij bet handeisregister

— De beoordelingsvorklaring kan 00k worden toegevoegd als Additionele

Informatie indien de jaarrekening cq het tussentijds bericht op

elaktronische wijza, bijvoorbeeld op Internet, wordt openbaar gemaakt.
Deze jaarrekening cq bet tussontijds bericht dient de volledige

jaarrekoning cq het tussontijds bericht te zijn en deze diont goed te zijn

afgescheiden van andere gelijktijdig elektronisch openbaar gamaakta
informatie.

— Indien de reeds openbaar gemaakta jaarrakening cq hat tussentijds
bericht wordt opgenomen in een ander stuk dat zal worden opanbaar
gamaakt, is voor bet opnemen van de baoordalingsverklaring daarbij
opnieuw toestamming van de accountant nodig.

2 Toelichting op de condities

2.1 Read van commissarissen en raad van bestuur

De accountant zendt zijn baoordelingsverklaring doorgaans aan de read van
commissarissen en de raad van bestuur.

2.2 Alqemene vergadering

Openboarmaking van da baoordelingsverklaring is slechts toegostaan na

uitdrukkelijke toastemming van de accountant. In dit kader wordt ondar

openbaarmaking verstaan hat beschikbaar staten voor hat publiek, dan wal aan
ean zodanige kring van parsonan dat daze mat hat publiak galijk is te stallan.
Verspreiding onder aandaalhoudars c.q. laden valt ook ondar dit bagrip opanbaar

maken, zodat voor het opnemen van da baoordalingsvarklaring in hat varsiag dat
aan do algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van da accountant

nodig is.

2.3 Beoordelingsverklaring plus verantwoording

Da machtiging heeft botrekking op evontuela publicatie van hat vorsiag waarin

tevans is opganoman da jaarrakaning cq hat tussantijds baricht waarop do
beoordalingsvarklaring batrakking haaft. Daze conditia stoalt op do baroapsragals

die zeggan dat hat do accountant varbodan is toastamming ta gavan tot
openbaarmaking van zijn vorkiaring anders dan tezaman mat do vorantwoording
waarop die vorklaring botrekking hooft.’

Da accountant zal ook altijd do ovariga inhoud van hot varsiag willen zion, omdat
bet hem niet toegestaan is toestomming tot opanbaarmaking van zijn varkiaring to
verlenen indien door do inhoud van do gezamenlijk openbaar gemaakte stukken

eon onjuista indruk omtrant da batakanis van da jaarrakaning cq hat tussontijds
bericht wordt gewekt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum beoordelingsverklaring en algemene
vergadering

Aandacht dient gaschonken to worden aen hat fait dat zich tuscan de datum van
do b000rdalingsverklaring en do datum van da algamane vorgadaring c.q. do
datum waarin omtrent do vaststelling van do jaarrakening cq hot tussentijds
boricht wordt baslist, faiten of omstandighadan kunnen voordoon die van
assontiëlo botokonis zijn voor hat beald dat do jaarrekaning cq hot tussantijds
bericht oproapt. Da accountant diont namelijk op grond van COS 2400 en 2410
baoordelingswerkzaamhedon to varrichtan die or op gericht zijn toareikenda -

informatie to varkrijgan dat alla gobeurtonissan voor de datum van do
b000rdalingsvorklaring die aanpassing van of vormolding in do jaarrekening cq hat
tussentijds bericht voroison, zijn gasignaleerd.
Indion do accountant gabaurtenisson for kennis komen, die van materikla
batakanis kunnen zijn voor do jaarrakoning cq hot tussontijds boricht, diont do
accountant to overwegon of die gabeurtenissen juist zijn vorwarkt an tooroikond
zijn varmald in do toalichting bij do jaarrekaning cq hot tussontijds baricht. Als do
accountant tusson do datum van do b000rdelingsvorklaring en do datum dat do
jaarrekoning cq hot tussontijds baricht openbear wordt gomaakt, konnis neomt van
eon foit dat do jaarrakaning cq hat tussentijds boricht matarioal zou kunnan
baInvloodon, diont do accountant ta baoordolon of do jaarrakening cq hot
tussontijds boricht moot worden gawijzigd, do kwestio to basprakan met do biding
an to handobon zoals op grond van do omstandighaden noodzakelijk is.

2.5 Handelsregister

Do jaarrokening wordt (bij ondar titol 9 Beak 2 BW valbondo rochtspersonen
avantuael saman met hot jaarverslag indian dit wordt opgestold en do ovorigo
gagavans) ovorgobogd aan do algemona vargadaring. In do ovorige gagavens diont
to wordon aangegeven wat do roden is waarom goon controbeverklaring is
opgenoman. De b000rdolingsverklaring diont u niet too to voegen aan do overiga
gagavons, mear op to nemen abs Additionabe Informatie. Dit geldt 00k in gavel van
vrijwilliga doponering Do algemono vergadoring bashst over do vaststolling van do
jaarrekoning. Pas na do vaststelling van do jaarrekaning door do algemone
vergadaring is spraka van eon vonnootschappalijka jaarrakaning. Doze
jaarrakaning zal in do regel in ongowijzigda vorm wordon vastgosteld. Hat is do
vonnootschappelijko jaarrekening die bij hat handaisrogister wordt opanbaar
gomaakt ovantuool gabruik makond van do wottolijka vrijstallingon op grond van
do omvang van do rochtsporsoon. Do b000rdelingsverklaring meg fiat wordon
gedoponoerd bij hot handoisragistar in goval gebruik gomaakt is van do
vrijstallingan.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze

Do jearrakening kan ook worden openbear gamaakt op andere wijzo dan door
doponoring bij hot handeisregistor. Do baoordelingsverklaring ken dan wordon
toogavoagd abs Additionalo Informatia, mits hat goat om oponbaarmaking van do
volladiga jaarrakening. Indian eon deal van eon jaerrokaning don web eon verkorta
jaarrakening oponbaar wordt gamaakt, is hat niat toegestean dat daarbij anigorboi
door do accountant gogeven madadaling wordt openbaar gemaakt, tonzij:
a hij tot hat oordool is gekomen dat in do gageven omstandighodan hat

desbetreffando stuk toaroikand is, of
b op grond van wattalijko voorschriften met openbaarmaking van hot

dosbetreffenda stuk ken wordan volstaan.
Indion niot do vollediga jaarrakoning wordt opanbaar gamaakt, is nader ovarbag
mat do accountant noodzakelijk.
Bi] hot opnemen van do jaarrokaning cq hat tussentijds boricht en do
b000rdolingsvorklaring op Internet dient gowaarborgd to worden dot do
jaarrekening cq hot tussantijds bericht good is afgoschoiden van andere informatie
op do Intornotsito. Do schoiding ken bijvoorboold plaatsvindon door do
jaarrokoning cq hat tussontijds boricht in niot-baworkbare vorm als eon
afzondarlijk bastand op to nemen of door eon wearschuwing op to naman indian do

lazer do joarrakaning cq hot tussontijds boricht vorloat.

2.7 Opnemen in een ander stuk

Indion do reads opanbaar gamaakte jaarrekening cq hat tussontijds bericht wordt
opgenomon in eon andor stuk dat zal worden opanbaar gamaakt, is sprako van eon
niouwo oponbaarmaking on is opniauw toastomming van do accountant nodig. Eon
voorbeeld van doze situatie is do publicatlo van eon omissioprospoctus met daarin

opgenomen do jaarrokening cq hot tussontijds bericht, nadat dezelfdo jaarrekaning
cq hot tussentijds boricht tozamon met do andoro jaarstukken is godoponeard bij
hot handeisragistar. Voor alto nieuwe oponbaarmaking is dus opnieuw
toostamming van do accountant nodig.

Openbaarmaking van beoordelingsverklaringen
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

INLEID)NG.

Algemeen

De oprichtingsaatum van de stichting Vrienden van Charlotte Oord” is geweest 18 april 1989. De oprichtingsakte
is gepasseerd bij notaris Van Bergh te Tilburg.
De stichting is gevestigd te Tilburg en sedert 1 januari 2008 bij de belastingdienst aangemeld als een algemeen
nut beogende instelling (ANBl instelling).

Het initiatief voor de oprichting van de stichting Vrienden van Charlotte Oord” is genomen door de stichting
“Charlotte Oord” en de “Stichting Mytylschool Tilburg”.
Op 11 maart 1998 is ten overstaan van notaris GW.E,J. Appels de naam van de stichting gewijzigd in Stichting
Charlotte Fonds.
Op 18 december 2000 zijn ten overstaan van notaris WJ.A.C Daamen de statuten voor het laatst gewijzigd als
gevoig van een aanpassing in de doelstelling van de Stichting.

De doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds is: Het welzijn bevorderen van liohamel,jk gehandicapte
kinderen, Jongeren en voiwassenen, geficht op de terreinen van educatie, behandeling, zorg en onder
zoek en voorts al hetgeen met een en ander— rechtstreeks of zijdelings — verband houdt of daartoe be
vorderlijk kan zijn. alles in de rufmste zin des woords.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 ziet er als volgt uit:

De heer M.W.M. van de Laar Voorzitter
Mevr. E.S.A. Mutsaers-van Alphen Secretaris
De heerA.J.F. Pistarius - Penningmeester
De heer G.J,M. Akkermans - Lid
De heer Mr. H.I.J.M. Verhoeven - Lid/vice voorzitter
De heer N.A.A. Lauteijsen Lid

De hierbaven genoemde bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om met andere bestuurders verplichtingen voor
de stichting aan te gaan.

Voor iUenttiedoeIeind1
Ernst S ‘t)ung A uitants LLP



STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Grondsiagen voor de waardering

Algemeen

De Stichting heeft de jaarrekening opgesteld op basis van de elgen grondslagen voor flnanciêle verslaggeving
welke hieronder nader warden toegelicht.

SaWeren

Eon actief en eon post van hot vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indian en voor zover:
- Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is am hat actief en de post van het vreemd vermogen gesal

deerd en simultoan of te wikkelen: en
- Het stellige voornemen bestaat am hat saido als zodanig of beide posten simultaan of te wikkelen.

Effecten

Effecten warden gewoardeerd tegen kostprijs of agere marktwaarde (per 31 december 2014).
De effecten warden per effectensoort gewaardeerd tegen verkrijgingswaatde of lagere marktwaarde.

Liquide mdd&en

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale woarde en staan tenzij anders vermeld ter vrije be
schikking von de Stichting Charlotte Fonds.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dot zij zullen moeten warden
ofgewikkeld en waaran do omvang redelijkerwijs is te schatten, Do omvang van de voorziening wordt bepaald
door do beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn am de desbetreffende verplichtingen en verliezen
per balansdotum of to wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schuden

Overige schulden warden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor identificaJiedoeIeinden
Erncou’1nts

LLP



STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Opbrengsten

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en asten over het boekjaar. De resutaten op trans
aches worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verilezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Schenkingen en donaties

Opbrengsten in verband met schenkingen en donaties van derden worden verantwoord in het boekjaar woarin
deze zijn toegezegd.

Rente baten en dIvidend

Rentes uit hoofde van rente en dividend worden verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd.

Resultaat effectenportefeuille

Onder resultaat effectenportefeuille wordt het resultaat verantwoord in verband met de herwaardering van de
effectenportefeullie naar kostprijs of lagere marktwaarde. De herwaacdering wordt jaarlijks doorgevoerd op basis
van eon opgave van de flnanciee instelling die het beheer van de portefeulle verzorgt.

Kosten

Algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondsagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verpichtingen en mogelijke verlie
zen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opma
ken van do jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.

Voor iUentif ‘edoeende
Erns&rtunAcco4s LLP



STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Secretariaatsverslag 2014

Het bestuur van de Stichting Charlotte Fonds heeft in 2014 vijf keet vergaderd, n.1. op 13 februari, 24
april, l9juni, 25 september en 19 november.

De activiteiten van de Stichting Charlotte Fonds hebben in 2014 plaatsgevonden conform het “Be
leidsplan 2013-2018’.

Het werkgebied van het Charlotte Fonds is beperkt gebleven tot Tilburg en de directe regic. Dit con
form het bestuursbesluit van 2003.

Doelstelling van het Charlotte Fonds is subsidiering van projecten ten behoeve van groepen mensen
met een lichamelijke beperking.
Subsidieaanvragen worden door het bestuur getoetst aan de doelstelling van de stichting, zoals vet
woord in de oprichtingsstatuten.

In 2014 is het Charlotte Fonds er wederom in geslaagd aan diverse projecten subsidie te verlenen,
zoals aan:

- Revalidatiecentrum Leijpark, Tilburg, ten behoeve van therapeutisch paardrijden,
- SaHWise, Stichting Watersport Gehandicapten Nederland, Enkhuizen, ten behoeve van meer

kosten voor ean watersportvakantie voor 8 mensen met een Iichamelijke handicap uit Midden
Brabant;

- Project “Leefbaarheid door samenwerking in Zorgvlied”, Tilburg;
- Special Heroes Day 2014, Tilburg, ten behoeve van aanvulling op het tekort voor deze dag;
- S.V.G. Gehandicaptenvoetbal, Tilburg, ten behoeve van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi;
- Gift voor diverse Goede Doelen in het kader van het priesterjubileum van de voorzitter;
- Stichting Open Door, Tilburg, ten behoeve van een bijdrage aan de inrichtingskosten van het

dagbestedingsgebouw of de tuin.

De financiering van genoemde projecen werd mede mogelijk gemaakt door steun van externe fond-
sen
Om echter aan de voortdurende vraag naar financiële ondersteuning te kunnen voldoen, zal het be
stuur een beroep blijven doen op externe fondsen, het bedrijfsleven en particulieren die zich betrokken
voelen bij de zorg en het onderwijs aan mensen met een lichamelijke beperking. Ook projecten ten
behoeve van G-sporten zullen in de toekomst bijzondere aandacht krijgen.

Tot slot zij vermeld dat per 1 januari 2015 de bestuursfunctionarissen, de lieerA,J.F. Pistorius (pen
ningmeester) en mevrouw E.S.A. Mutsaers-van Alphen (secretaris), hun functies neerleggen. Het
bestuur is er inmiddels in geslaagd deze vacatures in te vullen.

1
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Analyse resultaat
Onderstaand votgt een analyse van het resuftaat over het boekjaar 2014 ten opzichte van het
resultaat over het boekjaar 2013

€ €
Ontvangsten

Toename schenkingen en donates 4.700
Lagete rentebaten -142
Lager dividend en couponrente -3.356
Toenarne opbrengsten 1.202

Lasten

Hogere toevoeging voorziening project therapeutisch paardrijden 5.500
Hogere uitgaven avenge projecten 2.886
Hogere algernene kosten 579
Toename lasten 8.965
Verslechtering resultaat normale activiteiten 7.763

Overige baten minus fasten

Vermindering resultaat resultaat effectenpontefeuiHe -471
Versfechtering avenge baten minus fasten -2.500

-2.971
Per saido verslechterinq netto resultaat 10.734

Analyse financële posite

2014 2013

€ €
Op langere termjn vastgeiegde middelen

Effecten 263.307 259.554

Op korte term;jn vastgelegde miadelen

Vordeningen 1.031 87.268
Liquide middefen 107.945 12.243

108.976 99.511
Totaal activa 372.283

Gefinancierd met lange temjn middelen

Eigen vermogen 356.936 343.774

Geflnancierd met korte termjn middelen

Kontlopende schulden en overlopende Qassiva 15.347 15.291
Totaal passiva 372.283 359.065

7 Voor identificaJoeIeinden
Ernst & ibung Accountj LLP
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Uquiditeitspositie per 31 december

2014 2013 Mutaties

€ € €

Vordeñngen 1.031 87.268 -86237

Uquide middelen 107.945 — 12.243 95.702

108.977 99.511 9.466

At KorUopende schulden en overlopende passive 15.348 15.291 — 57

Werkkapitaal 93.629 84.220 9.409

Staat van herkomst en besteding van de middelen

Herkomst

Positief netto resulteat 13.162

Besteding

Mutaties effectenportefeuille 3.753

Toename werkkapitaa .409

8 Voor identifj doe ndenj
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TLBURG.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (2013)

31-12-2074 31-12-2013
€ €

ACTIVA.

Financiëe vaste activa

Effecten 263307 259.554

Vlottende activa

Vorderingen

Rekening courant Schretlen NV 86,705

Rente beleggersrekening 798

Rente doelreserveren 112 71

Dividendbelasting 2013 - 189

Opbrengst aandelen en obligaties 122 303

1.031 87.268

Liquide middelen

Rabo Uoelreserveren 8.500 12.000

Rabo beleggersrekening 98.690 -

Rabo rekening courant 352 134

Kas 404 110

107.945 12.243

Som activa 372.284 359.065

PSStVA.

Egen vermogen

Alqemene reserve:

Stand per I januari 343.774 319.878

Resuftaat 13.162 2396

Stand per 31 december 356.936 343.774

Kortlopende schulden en overlopende passiva.

Voorziening project therapeutisch paardrijden 14.785 14.755

Overige schulden 563

_________

15,348 15.291

Som passiva 372.284 359.065

Voor dentific do&einden
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

STAAT VAN EATEN EN LASTEN 2014 (2013)

2014 2013
€ €

Opbrengsten

Schenkingen en donaties 8.691 3.991

Rente baten 1.474 1.616

Dividend en couponrente 2.872 6.227

13.037 11.835

Lasten
Toevoeging voorziening project therapeutisch paardrijden 10.500 5.000

Overige projecten. spelmateriaal. bdragen toernooien e.d. 4.500 1.614

Aigemene kosten 2.758 2.179

17,758 8.793

Resuftaat normate activfteften -4.721 3.042

Overige baten

Resultaat effectenportefeuiIe 17.883 18.354

VrgevaIIen voorziening tweejaarlijkse prijs - 2.500

17.883 20.854

Nefto resuftaat 13162 23.896

F

Ror identifiçatiedoeleinden
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STCHT(NG CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

TOEUCHTINGEN BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

€ €
Activa

Effecten 263307

Hot beheer van do effectenportefeuifle is gedurende het l kwartaal van 2014 ondergebracht bij Schretlen & Co
te Amsterdam. Cit is eon vermogensbank die is verbonden met de Rabobank.
Met ingang van 1 aprfl is het beheer ondergebracht bij do Rabobank.

De stichting heeft hierbij een deel van haar vermogen in beheer gegeven. De Rabobank bleat vanaf 1 april 2014
eon dienstverlening aan in de vorm van Rabo Beheerd Beleggen fondsen,

Rabo Beheerd Beleggen fondsen is zakehjk weergegeven een vorm van discretionair vermogensbeheer.

Do stichting geeft op basis van een overeenkomst opdracht en verleent hierbij volmacht om met ingang van do
datum van ondertekening van do overeenkomst namens do stichting en voor haar rekening en risico het vermo
gensbeheer te verrichten.

Hiertoe wordt in do administratie van de Rabobank een effectenrekening aangehouden op naam van do stichting
waarop financile instrumenten en liquiditeiten van de stichting bij do Rabobank worden bijgehouden en ten aste
waarvan do Rabobank de in het kader van doze overeenkomst door de stichting verschuldigde bedragen kan
incasseren en waarop do Rabobank de aan do stichting toekomende bedragen kan bijschrijven. Het nummer van
de aldus 15ec 1 april bij de Rabobank geoponde effectenrekening is 33064547.

Do speciflcatie van de effectenportefeuille per 31 december2014 is weergegeven op pagina 12 van doze jaarre
kening.

Kort lopende schulden en overlopende passiva

Voorziening project therapeutisch paardrijden 14.785
Basis dienstverlening en beheerfee Rabobank 4 kwartaal 2014 547
Overige bankkosten Rabobank 4 kwartaal 2014 16

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 15.348

I
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Specificatie effectenportefeuille 33064547 per 31 december 2014

Omschrijving Volume Aaankoop Kostprijs Koers per Koerswaarde Balans per
koers 31122014 31122014 31122014

Aandeien

BGF GIb Japan Small dcap Oppo Fd 149 35,10 5.230 40,30 6.005 5.230

Comgest promising Companies Groth 499 11,11 5.544 12,94 6.457 5.544

DWS Invest Global Agribusiness 51 135,43 6.907 148.65 7.581 6.907
Fidelity Pacific Fund Euro 599 10.83 6.487 12,40 7.428 6.487

iShares MSCl Japan EUR Hedged 337 35,41 11.933 41,225 13.893 11.933

iShares MSCI World 265 25,79 6.834 30,14 7.987 5.834

JPMcrgen Europe Strategic Value Fd 94872 11473 10.885 114.54 10.867 10.867

JPMorgen US Value Fund EUR 111637 77,89 8.695 89,46 9.987 8.695

Magellan 310,13 16,79 5.207 19,91 6.175 5.207

RobecoGlobalConsumerlrends Eq 57 125,28 7.141 14986 8,542 7.141

Robeco US Premium Equities Unhedged 92 132,50 12.190 16494 15.174 12.190

Schroder 1SF Frontier tvarkets Eq 37,57 123,00 4.621 132,09 4.963 4.621

Skagen Kon-Tiki 69,5985 75,00 5.220 76.6283 5.333 5.220

Threadneedle Pan Eur Small Comp FD 6016,2985 1,40 8.423 1.48 8.904 8.423

Vanguard European Stock Index Fund 52.24 106,01 5.538 110,9193 5.794 5.538

Vanguard S P 500 ETF 698 25,82 18.022 32,66 22.797 18.022

Totaal aandelen 128.878 147.886 128.860

Obligaties

DWS covered bond 127 5327 6.765 55,41 7,037 5.765

Kempen Euro Credit Fund 493,6829 26,53 13.097 2680 13.231 13.097

Pimco emerging Market Bond Fund 919 10,33 9.493 9,85 9.052 9.052

Robeco Financial Institutions Bonds 89 105,52 9.391 105,71 9.408 9,391

Robeco Lux-O-Rente F Eur 238 101,15 24.074 108,63 25.854 24.074

Schroder Euro Corporate Bond Z 853,74 18,58 15.862 19,10 16.306 15.862

Vanguard Eurozone Inflation Link Bd 8867 105,39 9.345 106,6239 9.454 9.345

Vanguard Eur Government Bd Index Fd 200,3 103,89 20.809 112,2743 22.489 20.809

Vanguard Eut Invest Grade Bd ldx Ed 254,58 102,33 26.051 108,3373 27.581 26.051

Totaal obligaties 134.889 140.412 134.448

Totaal generaal 263.766

12
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STICHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

TOEL(CHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

€ €

BATEN.

Scg.irçennUotaties: 8,691

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Rabo Bank termijn project therapeutisch paardrijden 5.000
M. van de Laar gift t.b.v. project therapeutisch paardrijden 2.000
Lions Club gift t.b.v. project therapeutisch paardrijden 1.000
Overige donaties 691

Totaai 8.691

Rentebaten: 1.474

Dit bedrag is ais volgt te specificeren:

Rente beleggersrekening 798
Rente Doelreserveren Rabo bank 112
Rente rekening Courant Schretlen NV 564

Totaal 1.474

LASTEN.

,bijdr,agQp toernoole sd.: 4.500

Van dit bedrag kan de volgende specificatie worden gegeven:

Bijdrage toornooi Sailwise Eindhoven 1.000
Bijdrage SVG inzake organisatie zaalvoetbal toernool
gehandicaptenvoetbal 1,000
Bijd rage stichting open Door Loon op Zand 1.000
Bijdrage evenement stichting wijkcentrum Zorgvlied 500
Bijdrage project goede doelen 500
Bijdrage special Heros Day 2014 Tilburg 500

4.500

2,758

Hiervan kan de volgende specificatie worden gegeven:

Representatiekosten 228
Bankkosten 50
Drukwerk en kantoorbehoeften 65
Porti 94
Kosten telecommunicatie 72
Beheerkosten en fee eftectenportefeuthe 2.129
Contributies en bijdragen 120
Totaal 2.758



STCHTING CHARLOTTE FONDS,
TILBURG.

Overige gegevens

Statutaire reqeling orntrent do

In ailikei 3 van de statuten van do stichting staat hot voigendo opgenomen omtrent het vermogen van de stich
ting:

Het vermogen van de stichting zai worden gevormd door:

a. Subsidies en donaties
b, Schenkingen erfstellingen en egaten
c. Ale andere verkrngen en baton

Op grond van dit artikel wordt hot positieve resutaat van 2014 toegevoegd aan de algemene reserve.

Vaststeinjaajenin2Gj3

In de vergadering van 19 november 2014 is de jaarrekening 2013 door het voltatlige bestuur vastgesteld.
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