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Geacht bestuur, 
 
In het kader van de Digitale Algemene Vergadering van Steunpunt Kerkenwerk hebben wij de volgende 
vragen/opmerkingen. 
 
In art. 2: 48 BW is bepaald : 
1 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang 
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met 
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 
bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.  

2 Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene 
vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan 
benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het 
bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt 
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten 
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor 
raadpleging beschikbaar te stellen. 

Gelet op dit artikel en de statuten van de vereniging moet aan de algemene vergadering worden overgelegd 
een drietal stukken, te weten: 

• Bestuursverslag; 

• Balans en de staat van baten en lasten met een toelichting; 

• Accountantsverklaring 
 
In dit kader hebben wij de volgende vragen/opmerkingen: 

1. Bevat het jaarverslag 2019 de volledige jaarrekening? 
2. Waarom wordt de accountantsverklaring niet aan de algemene vergadering overgelegd? [Zonder 

kennis te kunnen nemen van accountantsverklaring kan o.i. niet aan de algemene vergadering (leden) 
gevraagd worden om de jaarrekening rechtsgeldig goed te keuren]. 
Door de vermelding in het jaarverslag “Van Ree accountants voert de controle uit” is sprake van een 
zwijgende blinde verklaring. De strekking van de verklaring, goedkeurend, afkeurend o.i.d., wordt de 
leden onthouden. Heeft Van Ree accountants ingestemd met deze zwijgende blinde verklaring?  
Graag accountantsverklaring alsnog aan leden doen toekomen. 

3. In de statuten is een termijn voor de oproeping van de algemene vergadering bepaald. Op het moment 
van oproeping moeten de aan de algemene vergadering te overleggen stukken beschikbaar zijn. Zodra 
de accountantsverklaring is overgelegd aan de leden gaat deze termijn in. 

4. Blijkens het stemformulier wordt de leden gevraagd in te stemmen met de jaarrekening. De 
jaarrekening moet ter goedkeuring worden voorgelegd, instemmen volstaat niet. 

5. Blijkens het jaarverslag 2019 is de jaarrekening ondertekend door de bestuursleden Mars en Hofstra. 
Graag vernemen wij van u de redenen waarom de andere bestuursleden de jaarrekening niet hebben 
ondertekend? (zie ook art. 2 : 48 lid 1 BW) 

 
Op een algemene vergadering is nomaliter duidelijk welke leden welke vragen stellen. Wij zijn voor 
transparantie en hechten eraan als u onze vraag niet anoniem maar met vermelding van onze naam vermeldt 
op de webpagina. 
 
Graag tot nadere toelichting bereid. 
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