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Bestuursverslag 2021

Algemeen 

Brenda Westra is een bekend auteur van boeken voor accountancystudenten. Door haar heldere schrijfstijl 
heeft ze complexe regelgeving voor vele accountants toegankelijk gemaakt. Brenda zag dat er veel mis was in 
de accountancy sector en streefde verbetering na. Hierbij schuwde zij het openbare debat niet. Dit alles voor 
een betere toekomst van het accountantsberoep. Op 12 oktober 2015 is Brenda op 48-jarige leeftijd overleden. 
 
Op 2 juni 2015 is door Brenda Westra de Stichting 'Future Finance' opgericht. De stichting is een Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI kenmerk: 8552.41.573). De stichting heeft geen werknemers en de bestuursleden 
zijn onbezoldigd. De doelstelling van de stichting is: 'Het bevorderen van innovatie op het gebied van financiële 
verslaglegging en/of het ontwikkelen en uitdragen van ideeën die van belang kunnen zijn voor de toekomst van 
de accountancy in zijn algemeenheid'. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
- De heer mr. Frans Schoute (Voorzitter) 
- De heer mr. drs. Ronald Oenema RA (Penningmeester) 
- Mevrouw drs. Lisa Vinken RA (Secretaris) 
 

Sinds de oprichting is het volledige bestuur van de stichting meerdere malen bijeengeweest. Sinds begin 2020 
is het bestuur vanwege het heersende Corona virus (nog) niet fysiek bijeen gekomen. Wel hebben de 
bestuursleden via videobellen contact gehad.  
 
Brenda Westra opinie prijs 

In 2016 en 2017 hebben een aantal verkennende gespreken plaatsgevonden met externe personen en partijen 
die als doel hadden het inwinnen van informatie over het financieren van een leerstoel, het financieren van een 
promotieonderzoek of het organiseren van een scriptieprijs. Als uitkomst van deze gesprekken is in 2017 
besloten om in samenwerking met Universiteit Nyenrode de ‘Brenda Westra opinie prijs’ te organiseren. Deze 
prijs is voor het eerst uitgereikt in oktober 2018.  
 
Het jaarlijkse totale prijzengeld voor ‘Brenda Westra opinie prijs’ bedraagt € 3.000. De 1e prijs bedraagt  
€ 1.500, de 2e prijs € 1.000 en de 3e prijs € 500. Het bedrag zal door stichting Future Finance aan de winnaars 
worden uitbetaald. Voor de komende tien jaar komt dat neer op een totale besteding van € 30.000 van het 
totale vermogen van stichting Future Finance.  
 
In aanmerking om mee te dingen naar de prijs komen de opiniestukken door de accountancy als de controlling 
studenten van Nyenrode geschreven uit vier bronnen: 

1. Bachelor of master scripties; 
2. Opinie stukken van het online platform ‘The Accountables’; 
3. Opinie stukken geschreven tijdens het Post-Master vak Financial Auditing;  
4. Praktijkreferaten geschreven voor studenten voor de praktijkopleiding tot Registeraccountant of 

Registercontroller.  

De opinie stukken worden beoordeeld door een jury die in 2021 bestond uit: Professor Ruud Vergoossen 
(voorzitter en als hoogleraar verbonden aan Universiteit Nyenrode), Professor Robert Kamerling (hoogleraar 

verbonden aan Universiteit Nyenrode), drs. Marlies de Vries RA, programmadirecteur van de Controlling-
opleidingen, Ronald Oenema (bestuurslid Stichting Future Finance) en Cyriel Nysten (1e prijs winnaar 2020). 

In 2021 waren er 18 (oud)studenten van de Nyenrode Accountancy- en Controlling-opleidingen genomineerd 
voor de Brenda Westra Opinieprijs. Hun opinies zijn opgenomen in de bundel Brenda Westra Opinieprijs 2021 
en gepubliceerd op The Accountables, het platform voor en door Accountancystudenten. Een feestelijke 
uitreiking tijdens de docentenparade, een avond voor docenten en scriptiebegeleiders van de Nyenrode 
opleidingen Accountancy en Controlling, was vanwege corona niet mogelijk. Juryvoorzitter Ruud Vergoossen 
reikte de prijzen op 3 november uit in de Wapenzaal van het Kasteel op Nyenrode. Hij ging met de kandidaten 
en met programmadirecteur Accountancy Olof Bik in gesprek over een aantal thema’s die in verschillende 
deelnemende opinies aan de orde komen, zoals duurzaamheid, bonussen, werkdruk in de accountancy en de 
inhoud van de opleiding. 
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De jury heeft besloten dat Jeffrey Liu, bachelorstudent Accountancy de  
Brenda Westra Opinieprijs 2021 wint met de opinie ‘Thuiswerken vlakt een 
andere curve af’. Hij betoogt dat thuiswerken zeer nadelige effecten heeft op 
de ontwikkeling van starters in de accountancy. Liu geeft duidelijk zijn 
persoonlijke mening op thuiswerken weer en stelt zich kwetsbaar op. De 
opinie is goed geschreven en is bijzonder actueel. Liu geeft volgens de jury 
steekhoudende argumenten om het thuiswerken in de toekomst beperkt te 
houden voor startende accountants en levert daarmee een belangrijke 

bijdrage aan het maatschappelijk debat of thuiswerken na Corona wenselijk  

De tweede prijs ging naar Arlet Hefti, masterstudent Accountancy, voor haar opinie ‘Bonussen groeien (niet) tot 
aan de hemel’. Haar opinie sluit volgens de jury goed aan bij de maatschappelijke discussie over de hoogte van 
bonussen en de wens om bonusstructuren te veranderen. Daarbij legt zij een interessante relatie met de 
huidige ontwikkelingen omtrent duurzaamheid en roept zij op om bonussen niet (uitsluitend) meer te koppelen 
aan financiële prestaties maar (ook) aan parameters die duurzaam ondernemen stimuleren ten behoeve van 
langetermijnwaardecreatie. 

Op de derde plaats eindigde Perry van der Meer, ook student in de Master Accountancy, met de opinie Het 
duizend-dingen-doekje. De aanvankelijk speelse wijze waarop hij het onderwerp (de volgens hem gebrekkige 
aandacht voor IT in de opleiding) koppelt aan de ‘duizend-dingen’-actualiteit, noemt de jury scherp. Van der 
Meer snijdt in zijn opinie een voor de beroepsgroep relevant thema aan, en de jury waardeert het dat hij daarin 

een eigen en aansprekende praktijkervaring betrekt.     

Ons bestuur is zeer verheugd met deze samenwerking met Universiteit Nyenrode en met deze prijs, die geheel 

in de geest van Brenda gericht is op vernieuwende, opiniërende, vlot geschreven actuele accountants 

opiniestukken. Vanaf 2022 zal de prijs eind november worden uitgereikt. Hiervoor is gekozen om de 

deelnemers die nog studeren in de Master of Post-Master de gelegenheid te geven buiten de drukke 

tentamenperiode aan de opinie te werken. 
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JAARSTUKKEN 2021



Stichting Future Finance, AMSTERDAM

- 4 -

JAARREKENING
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-202031-12-2021

€€

 Vlottende activa

Liquide middelen 82.01378.892

ACTIVA 82.01378.892

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 61.01360.892
Bestemmingsreserve "Brenda Westra opinieprijs" 21.00018.000

Reserves en fondsen 82.01378.892

PASSIVA 82.01378.892
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Staat van baten en lasten

20202021

€€

Lasten

Kantoorkosten 5320

Totaal lasten 5320

Saldo baten en lasten -5320

Financiële baten en -lasten -120-120

Resultaat -652-120



Stichting Future Finance, AMSTERDAM

- 7 -

Algemene toelichting

ACTIVITEITEN

De Stichting Future Finance heeft als doel het bevorderen van innovatie op het gebied van financiele verslaglegging alsmede 
het ontwikkelen en uitdragen van ideeen die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de accountancy in zijn 
algemeenheid. Een en ander in de meest ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst en is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de 
Algemen wet inzake rijksbelastingen (Awr).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de 
schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat 
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen 
volledig ter vrije beschikking.
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2021 nader toegelicht:

Liquide middelen

Liquide middelen, toelichting

De overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

31-12-202031-12-2021
€€

 Liquide middelen

Rekening-courant bank 16342
Spaarrekening 81.85078.850

82.01378.892
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Reserves en fondsen

Het verloop van het kapitaal van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
 
Algemene reserve

31-12-202031-12-2021

€€

Stand per 1 januari 61.66561.013
Resultaat boekjaar -652-120

Stand per 31 december 61.01360.892

Bestemmingsreserve "Brenda Westra opinieprijs"

31-12-202031-12-2021
€€

Stand per 1 januari 24.00021.000
Uitbetaling prijzengeld -3.000-3.000

Stand per 31 december 21.00018.000

Met de Universiteit Nyenrode is voor 10 jaar een overenkomst gesloten voor een jaarlijkse bijdrage van euro 3.000,- voor de 
Brenda Westra Opinieprijs. In 2018 is de prijs voor de eerste keer uitgekeerd.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2021 nader toegelicht:

20202021
€€

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 5320

5320

Financiële baten en -lasten

 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 120120

120120
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Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Onttrekking aan de overige reserves: € -120,-

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.


