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Aan het bestuur van
Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ AMSTERDAM ZUID-OOST

Amsterdam, 30juni 2015

1. OPDRACHT

Ingevolge de door ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Manege voor
Gehandicapten Amsterdam te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoor
delijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverkiaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken
2014.

Horlings is lid van Nexia International, een wereldwijd netwerk van onalhankelijke accountants- en advieskantoren.
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2. RESULTAAT

2.1 Resultatenvergelijking 2014 t.o.v. 2013

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resuftaat over 2014 volgt hierna een overzicht gebaseerd op
de exploitatierekening 2014 met ter vergelijking de exploitatierekening over 2013.

x€1

2014 2013

Baten 57.461 51.501

Totaal baten 57.461 51.501

Lasten

Afschrijvingskosten 61.107 52.518
Algemene kosten 15.817 21.711
Huisvestingskosten 819 806
Organisatiekosten 7.576 7.417
Dotatie voorzieningen 25.000 25.000

Totaal lasten 110.319 107.452

Exploitatieresultaat -52.858 -55.951

Rentebaten 2.580 4.062
Rentelasten 2.619 2.356

Resultaat financiële baten en lasten -39 1.706

Resultaat boekjaar -52.897 -54.245
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3. VERMOGENSPOSITIE

HORLINGS•

In het navolgende hebben wij een analyse van de vermogenspositie van uw stichting gemaakt. Opgemerkt dient
te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per
balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2014 met de overeenkomstige cijfers per
31 december 2013:

3.1 Balans

Vaste activa

x€ 1

3 1-12-2014 3 1-12-2013

in % van balanstotaal

31-12-2014 31-12-2013

Vorderingen
Liquide middelen

2.580
243.786

3.687
226.556

0,2
19,7

0,3
18,1

1.235.374 1.254.367 100,0 100,0

Kortlopende schulden 22.911 7.998 1,9 0,6

Ondertekening van de accountantsrapportage

1.235.374 1.254.367 100,0 100,0

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn
wij gaarne bereid.

Viottende activa

Materiële vaste activa 989.008 1.024.124 80,1 81,6

Eigen vermogen 940.504 993.401 76,1 79,2

Voorzieningen 271.959 252.968 22,0 20,2

Amsterdam, 30 juni 20

Horlings By.
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Jaarstukken 2014
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k’II1 Horlings is lid van Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

BESTUURSVERSLAG 2014

Doelstefling

De doelstelling van de Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam (hierna te noemen “5MG”) blijkt uit
onze statuten, laatstelijk gewijzigd in 1986. Daarin staat o.a.:

het beheren van deze manege alwaar aan Iichamelijk en/of geestelijke gehandicapte ruiters de
gelegen held wordt geboden tot paard- en ponyrijden;
het door middel van het paard- en ponyrijden bevorderen van de integratie van validen en
gehandicapten

In de praktijk geven wij invulling aan deze doelstelling door intensieve samenwerking met de Vereniging
Paardrijden Gehandicapten. Samen vormen wij de Prins Willem Alexander manege.

Op de Prins Willem Alexander Manege biedt de VPG (Vereniging Paardrijden Gehandicapten) wekelijks 150
ruiters met een bepetking de mogelijkheid met veel plezier paard te rijden. Dit gebeurt al 40 jaar en wordt
mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep took Ca. 150) gepassioneerde en betrokken vrijwilligers die
het mooie complex bemannen en besturen en zeif vaak ook paardrijden. In een prachtige omgeving aan de
rand van Amsterdam.

Naast de paardensport beoefenen, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zoals wedstrijden op
diverse niveaus, een jaarfeest, extra activiteiten rond de feestdagen en een zomerkamp voor ruiters met
beperking. Bij alle activiteiten wordt uitgegaan van de behoeften en belevingswereld van deze specifieke
doelgroep ruiters.

Ook heeft de manege een belangrijke sociale functie als plek waar ruiters met een beperking elkaar kunnen
ontmoeten en gezelligheid kunnen ervaren.

De waarden van de PWA Manege zijn: zelfstandig, verbonden, vertrouwd/veilig, sportbeleving, vrijheid.
Door de combinatie van mindervalide en valide paardrijdliefhebbers is de VPG een saamhorige club die geheel
opereert Uankzij vrijwilligers, donateurs, sponsors en fondsen.

5MG is eigenaar, beheerder en verhuurder van het complex waarin deze activiteiten kunnen plaatsvinden.

Uitgangspunten van het beleid

Het belangrijkste uitgangspunt voor het beleid van 5MG is continulteit. Wij willen ook op lange termijn in staat
zijn ons complex ter beschikking te houden voor onze doelstelling. Veilig, functioneel, passend bij onze
doelgroep en de eisen van de tijd. Zorgvuldig afgewerkt, netjes en comfortabel. Dat betekent dat wij ons
complex als een goed huisvader beheten en zorgdragen voor financiële stabiliteit.

Van beleid naar activiteit

Deze uitgangspunten voor het beleid bepalen de activiteiten van 5MG.
Als eigenaar/beheerder zorgen wij samen met de VPG via de Beheerscommissie voor een
meerjarenonderhoudsplanning en uitvoering daarvan. Oat betreft technisch noodzakelijk onderhoud naast
verbeteringen, steeds in overleg met de VPG. In 2014 betrof de belangrijkste investering renovatie van de
beheerderswoning, aangepast aan de elsen van deze tijd. Naast klein regulier onderhoud hebben we
additioneel onderhoud gepleegd aan de weilanden.

Als verhuurder van ons complex zijn wij steeds in goed overleg met de VPG, die historisch gezien onze enige
huurder is.
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Ons financieel beleid is ook gericht op de lange termijn ten behoeve van continuIteit. Dat betekent dat we
effectief, efficient en behoedzaam met onze financiele middelen omgaan. Wij houden een continuIteitsreserve
aan omdat wij een kwetsbare begroting hebben. Liquide middelen beleggen wij uiterst prudent met het Iaagst
mogelijke risico. In 2014 stond ons geld daarom op een rekening bij een “systeembank”.

Gang van zaken 2014 en financiële resultaten

In 2014 heeft de Manege een nieuw beheerdersechtpaar gekregen. De komst van Patricia en Rob Wilschut
brengt een frisse kijk en een verdete professionalisering van het beheer van de manege. Deze gelegenheid is
ook aangegrepen om de badkamer van de beheerderswoning te renoveren naar de maatstaven van deze tijd.

In 2014 is de investering in de keuken voltooid die in 2013 zijn aanvang vond. Daarnaast heeft er groot
onderhoud aan de weilanden plaatsgevonden.

We hebben het jaar afgesloten met een verlies van EUR 52.897, waar begroot was een verlies van EUR 64.564.
Dit had vooral te maken met donaties ter waarde van EUR 5.000 en lagere algemene kosten. Voor 2015 is een
negatief resultaat van Ca. EUR 66.981 begroot. Ondanks het verlies, dat wordt veroorzaakt door de
afschrijvingen, zijn we solvabel en hebben een positieve cashflow

Planning 2015

Voor 2015 zijn naast regulier onderhoud beperkte investeringen gepland. Dit betreft het opknappen van het
kantoor en de magazijnen alsmede werkzaamheden aan de bestrating en de afwatering. In totaal verwachten
wij uitgaven van Ca. EUR 30.000.

Pieter de Haes heeft na vele jaren bevlogen Ieiderschap zijn taak als voorzitter overgedragen aan Jan de Rooij.
Hier past grote dank voor Pieters jarenlange inspanningen om richting te geven aan beleid en uitvoering van
onze manege. Met de komst van enkele capabele en betrokken nieuwe bestuursleden (Annelinda Koldewe als
penningmeester en Marianne Herweijer voor de portefeuille Marketing, Communicatie, Sponsoring en
Fondsenwerving) kunnen wij met vertrouwen de toekomst in.

Ondet het motto: “de luiken open” zullen wij ons in sterke verbondenheid met de VPG inspannen voor het
verstetken van onze relaties met alle individuen en organisaties die ons een warm hart toedragen. Daarvoor
richten wij o.a. een sponsorcommissie op die een pragmatisch en uitvoerbaar plan zal maken voor versterking
van onze gezamenlijke zichtbaarheid als instituut en aantrekkelijkheid om te sponsoren. Zodat onze vrienden
ons kunnen helpen in onze lange termijn doelstelling van continulteit.
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Toelichting begroting 2015

Exploitatierekening

6.1 Baten

Huuropbrengst 38.976

Gemeentelijke subsdie 13.560

Donaties

Totaal baten 52.536

Lasten

6.2 Afschrijvingskosten 62.880

6.5 Algemene kosten 22.725
6.3 Huisvestingskosten 1.010
6.4 Organisatekosten 7.575
6.8 Onderhoudskosten -

Dotatie voorzieningen 25.000

Totaal lasten 119.190

Exploitatieresultaat -66.654

Financiële baten en lasten
6.6 Rentebaten 2.077
6.7 Rentelasten 2.404

Resultaat financiële baten en lasten -327

Resultaat boekjaar -66.981

Het Bestuur:

Jan de Rooij

Annelinda Kaldewe

Marije van Hall-Staman

Marsha Brink-Oosterkamp

Martin a Paa,jmans

Bernardus de Zwart

Maria Herweijer
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[El 31 december 2014 31 december 2013
PASSIVA foot

r
- Elgen vermogen (5.4)

IL
Vrij besteedbaar vermoyen

ti Overige reserves 40.425 32.215

Bestem m ingsreserve
Bouwfonds manege 516.718 536.023

Renovatiefonds en uitbreidingsfonds
manegecomplex 383.361 425.163

940.504 993.401
Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud (5.5) 271.959 252.968

271.959 252.968
Kortlopende schulden

Overlopende passiva (5.6) 22.911 7.998

22.911 7.998

1.235.374 1.254.367
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

2. EXPI.OITATIEREKENING OVER 2014

Begroot 2015 2014 Begroot 2014 2013

Baten

Huuropbrengst 38.976 39.168 38.590 38.208
Gemeentelijke subsidie 13.560 13.293 13.426 13.293
Donaties 5.000
Totaal baten 52.536 57.461 52.016 51.501

Lasten

Afschrijvingskosten 62.880 61.107 60.700 52.518
Algemene kosten 22.725 15.817 22.500 21.711
Huisvestingskosten 1.010 819 1.000 806
Organisatiekosten 7.575 7.576 7.500 7.417
Dotatie voorzieningen 25.000 25.000 25.000 25.000
Iotaal lasten 119.190 110.319 116.700 107.452

Exploitatieresultaat -66.654 -52.858 -64.684 -55.951

Rentebaten 2.077 2.580 2.500 4.062
Rentelasten 2.404 2.619 2.380 2.356
Resultaat financiële
baten en lasten -327 -39 120 1.706

Resultaat boekjaar -66.981 -52.897 -64.564 -54.245

Voorstel bestemming
resultaat
Mutatie ‘Bouwtonds
manege” -37.728 -19.305 -36.420 -19.305
Mutatie
‘Renovatiefonds en
u itbreidingsfo n ds
manegecomplex -25.152 -41.802 -24.280 -33.213
Overige reserves -4.101 8.210 -3.864 -1.727
Resuftaat boekjaar -66.981 -52.897 -64.564 -54.245
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014

2014 2013

Bedrijfsresuftaat -52.858 -55.951

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 61.107 52.518
Mutatie voorzieningen 18.991 -7.270

80.098 45.248

Veranderingen in werkkapitaal
Vorderingen 1.107 4.563
Kortlopende schulden
(exciusief kredietinstellingen) 14.913 -21.979

16.020 -17.416

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 43.260 -28.119

Rente -39 1.706

Kasstroom uit operationele activiteiten 43.221 -26.413

Investeringen materiéle vaste activa -25.991 -37.845
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -25.991 -37.845

Toename van geldmiddelen 17.230 -64.258
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

4. TOELICHTING OP DEJAARREKENING

4.1 Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan
voornamelijk uit:
a. Het verwerven van gelden bestemd voor de bouw van een te Amsterdam te vestigen manege speciaal

aangepast ten behoeve van ichamelijk- en/of geestelijk gehandicapten.
b. Het stichten en beheren van deze manege alwaar aan ichamelijk- en/of geestelijk gehandicapte ruitets de

geegenheid wordt geboden tot paard- en ponyrijden.
c. Het door middel van het paard- en ponyrijden bevorderen van de integratie van validen en gehandicapten.

4.2 Algemene grondsiagen voor de opstelling van de jaarrekening

Dejaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJk Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondsiag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergehjking met voorgaandjaar
De gehanteerde grondsiagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld,
geschiedt waardering tegen nominale waarde.

4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Moteriele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseetd op de geschatte economische Ievensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ngebruikneming.

Gehanteerde afschrijvingspercentages:
Manege 2%
Boerderij: 2%-20%
Uitbreiding & Renovatie: 2% - 20%

Vorderin yen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakefljk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaad op
basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt Iineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

12/19



HORLINGS •
4.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidleerde
uitgaven komen.

4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld vo!gens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

5.1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2014 is als volgt:

Uitbreiding &
Manege Boerderij Renovatie Totaal

Stand pen /anuari 2014
Aanschafwaarde 872.517 71.610 708.420 1.652.547
Cumulatieve afschrijvingen 451.988 37.305 139.130 628.423
Boekwaarde 420.529 34.305 569.290 1.024.124

Mutaties 2014
Investeringen -

- 25.991 25.991
Afschrijvingen 17.450 1.855 41.802 61.107
Saldo mutaties boekjaar -17.450 -1.855 -15.811 -35.116

Stand per 31 december2014
Aanschafwaarde 872.517 71.610 734.411 1.678.538
Cumulatieve atschrijvingen 469.438 39.160 180.932 689.530
Boekwaarde 403.079 32.450 553.479 989.008

31-12-2014 31-12-2013
5.2 Overlopende activa

Nog te ontvangen rente 2014 2.580 -

Nog te ontvangen rente 2013
- 3.687

2.580 3.687
5.3 Liquide middelen

ING Betaalrekening 24.955 11.363
ING Bonus Spaarrekening 7.309 7.122
ING Vermogen Spaarrekening 211.522 208.022
Rabobank BedrijfsTeleRekening

_______________

49

243.786 226.556
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5.4 Eigen vermogen

Het verloop van de posten behorende tot het eigen vermogen gedurende het verslagjaar 2014 is als volgt:

Stand per Resultaat Overige Stand per
1-1-2014 boekjaar mutaties 31-12-2014

Bouwfonds manege 536.023 - -19.305 516.718
Renovatiefonds en uitbrefdingsfonds 425.163 -41.802 383.361
Overige reserves 32.215 -52.897 61.107 40.425

993.401 -52.897 - 940.504

Het bouwfonds manege is gevormd uit de ontvangen giften en bijdragen ten behoeve van het gebouw van de
manege. Op dit fonds komen in mindering de afschrijvingen op de manege en boerderij.
Het renovatiefonds en uitbreidingsfonds manegecomplex is gevormd uit de ontvangen giften en bijdragen ten
behoeve van de renovatie en uitbreiding van het manegecomplex.
Op dit fonds komen in mindering de afschrijvingen op de uitbreiding en renovatie.

2014 2013

5.5 Voorziening groot onderhoud

Stand begin boekjaar 252.968 260.238
Dotatie voorziening 25.000 25.000
Toegerekende rente 2.530 2.25 6

Onderhoudskosten -8.539 -34.526

271.959 252.968

31-12-2014 31-12-2013

5.6 Overlopende passiva

Onderhoudskosten - 320
Accountantskosten 2.400 1.850
Waterschap 800 816
Gem eente Amsterdam 14.507 7
Diversen 5.204 5.005

22.911 7.998

5.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
De jaarlijkse erfpachtcanon terzake van de bij punt 5.1 vermelde percelen grond bedraagt € 13.293. De erf
pachtovereenkomst geldt tot 2038; indexering vindt iedere 5 jaar plaats.
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

6. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2014

2014 2013

6.1 Baten

Huuropbrengst 39.168 38.208
Gemeentelijke subsidie 13.293 13.293
Overige donaties 5.000 -

57.461 51.501

De gemeentelijke subsidie heeft een structureel karakter. Deze exploitatiesubsidie is toegekend voor maximaal
€ 14.000 dat uitsluitend bestemd is voor de kosten van de erfpachtcanon.

6.2 Afschrijvingskosten

Manege 17.450 17.450
Boerderij 1.855 1.855
Uitbreiding en renovatie 41.802 33213

61.107 52.518

6.3 Algemene kosten

Etfpacht 13.293 13.293
Accountantskosten 3.003 2.393
Belasting -419 1.866
Onderhoudskosten -142 2.335

Diversen 82 1.824

15.817 21.711

6.4 Huisvestingskosten

Huur grasland 835 743
Gas!Water/Licht -16 63

819 806

6.5 Organisatiekosten

Contributies 196 159
Verzekering 7.380 7.258

7.576 7.417
6.6 Rentebaten

Bankrente 1
lnternetsparen 51 188
Vaste termijn rekening 2.529 3.873

2.580 4.062

6.7 Rentelasten

Bankkosten 89 100
Rente onderhoudsfonds 2.530 2.256

2.619 2.356
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Ondertekening jaarrekening

Amsterdam, 30juni 2015

Jan de Rooij

Annelinda Koldewe

Marije van Hall-Staman

Marsha Brink-Oosterkamp

Martina Paaijmans

Bernardus de Zwart

Maria Herweijer
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Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verkiaring.

2. Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat

In de statuten zijn geen bepalingen aangenomen aangaande de resuftaatbestemming.

3. Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2014

De penningmeester stelt voor het resultaat over het boekjaar 2014 als volgt te bestemmen:

2014
Mutatie “Bouwfonds manege” -19.305
Mutatie “Renovatiefonds en uitbreidingsfonds
manegecomplex -41.802
Overige reserves 8.210
Resultaat boekjaar -52.897

Dit voorstel is vooruitlopend op het te nemen besluit in de jaarrekening verwerkt.

4. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in het kader van de jaarrekening genoemd
moeten worden.
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Aanhetbestuurvan
Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam
Loosdrechtd reef 9
1108 AZ AMSTERDAM ZUID-OOST

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Manege voor Gehandicapten
Amsterdam te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans pet 31 december 2014 en de
winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordehjkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Rik Cl Kielne Organisaties-zonder-winststreven.
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 materleel belang als gevoig van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materleel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende dejaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in
overeenstemming met RJk Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

Amsterdam, 30 juni 201

Horlings Accountants tingadviseurs B.V.
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