
Aan het Bestuur van

Vereniging Steunpunt Kerkenwerk

T.a.v. de heer R. Kooistra

Dr. Spanjaardweg 4b

8025 BT Zwolle

Zwolle, 9 december 2021

Betreft: controleverklaring

Behandeld door: M.C. (Marco) Mulder MSc

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u de controleverklaring betreffende de jaarrekening 2020 toekomen. 

Deze verklaring heeft betrekking op de jaarrekening 2020 zoals wij deze op 21-05-

2021 van u hebben ontvangen. De jaarrekening bevat de volgende kerncijfers:

 Balanstotaal per 31 december 2020 € 332.676

 Eigen vermogen per 31 december 2020 € 279.652

 Saldo van baten en lasten over 2020 €   46.746

Wij geven u hierbij toestemming onze controleverklaring op te nemen in 

bovengenoemde jaarrekening.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele  

handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige 

exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam van onze 

accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke 

handtekening. Wij verzoeken u bij de openbaarmaking van de controleverklaring

gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien 

van een persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring

zonder persoonlijke handtekening, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte 

jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze 

jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op de 

internetsite, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van de 

overige informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 

de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen 

door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (‘u verlaat 

de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening’).
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Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het bestuur en 

te worden aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering en de vaststelling dient 

te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de Algemene Ledenvergadering

omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een 

dergelijke aanpassing nog voor de Algemene Ledenvergadering moet worden 

gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6. Uiteraard vervalt in die 

situatie onze bovengenoemde toestemming.

Graag ontvangen wij van u een definitief ingebonden exemplaar van de jaarrekening, 

waarin onze verklaring is opgenomen, van u retour.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

R. van der Weerd MSc RA

Bijlagen:

1. gewaarmerkte jaarrekening 2020

2. controleverklaring bij de jaarrekening in 2-voud


