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A. Jaarrekening 2021 
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1. Balans per 31 december 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
  31 december 2021  31 december 2020 
 
 € € € € 
VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Debiteuren 28.599  23.957 

Overige vorderingen en overlopende activa 35.368  74.774 

 

  63.967  98.731 

 

Liquide middelen        571.625    527.014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  635.592  625.745 
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  31 december 2021  31 december 2020 
 
 € € € € 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve  225.981  198.309 

Bestemmingsreserve  36.000  15.000 

 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen  118.034  148.166 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 21.465  35.350 

Belastingen en premies SV 55.076  65.307 

Overige schulden en overl. passiva 179.036  163.613  

 

255.577  264.270 

 

  635.592  625.745 
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2. Winst en verliesrekening over 2021 
 
  2021 werkelijk 2021 begroot 2020 werkelijk 
 
 € € € € € € 
OPBRENGSTEN  

Subsidies Gemeente West Betuwe 1.154.347  1.158.891  1.136.168 

Overige Subsidies 241.051  191.999  200.952 

Opbrengst activiteiten 160.514  222.000  195.285 

Overige (project)opbrengsten 139.278  106.810  88.751 

Incidentele baten vrijval voorzieningen 53.866 

     

  1.749.056  1.679.700 1.621.156 

KOSTEN 

Personeelskosten 1.160.906  1.163.500  1.136.528 

Huisvestingskosten 62.824  61.000  64.671 

Autokosten 67.008  27.200  33.282 

Kantoorkosten 40.229  42.000  51.033 

Algemene kosten 34.440  24.500  26.143 

Kosten activiteiten 328.091  361.500  325.661 

 

  1.693.498  1.679.700 1.637.318 

 

Bedrijfsresultaat  55.558  0  -16.162 

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -791    -  49 

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.095    -  -864 

   

Saldo der financiële baten en lasten  -1.886  -  -815 

 

Netto resultaat  53.672  -  -16.977 

 

 

 

Voorstel resultaatbestemming 

Toevoeging aan de algemene reserve  27.672  -  - 

Dotatie aan bestemmingsreserves  26.000  -  15.000 

Onttrekking aan de algemene reserve    -  - 31.977 

  

  53.672  -  - 16.977 
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3. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 
 

ALGEMEEN 
 
Doelstelling 

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid van de gemeente West Betuwe. Zij tracht dit 

doel te bereiken door: 

• het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid, dat zich richt op het ondersteunen 

van primair de inwoners van de gemeente West Betuwe in alle leeftijdsgroepen, waarbij het bevorderen 

van zelfredzaamheid en eigen kracht centraal staat; 

• het bevorderen van participatie van individuen en groepen aan de samenleving in de gemeente;  

• het creëren en in stand houden van een relevant aanbod aan welzijnsdiensten en activiteiten, gericht 

op vragen vanuit de samenleving van individuen en groepen; 

• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Het werkgebied omvat primair de gemeente West Betuwe. 

Oprichting en statuten 

De stichting is opgericht op 2 januari 2018 en is ontstaan door een juridische fusie van de Stichting 

WelzijnGeldermalsen en Stichting Welzijn Neerijnen. De financiële gegevens van de fuserende stichtingen 

worden per 1 januari 2018 verantwoord door de Stichting Welzijn West Betuwe. 

Op 20 februari 2020 zijn de statuten aangepast en heeft Stichting Welzijn West Betuwe een Raad van 

Toezicht en een Raad van Bestuur. 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de stichting is (per 31 december 2021) als volgt samengesteld: 

Dhr. W. van de Giessen, voorzitter 

Mw. G.G. van Zadelhoff, secretaris 

Mw. J.H.B. Vreekamp - van der Veen, lid 

Mw. J. B. Klein, lid 

Dhr. J. M. de Geus, lid 

Dhr. F. de Pater 

 

Raad van Bestuur 

Dhr. C. A. M. van Westerlaak, directeur-bestuurder 

 

Vestigingsadres 

De stichting is gevestigd in MFC “de Pluk” aan de Rijksstraatweg 64-005, 4191 SG te Geldermalsen. 

Stichting Welzijn West Betuwe is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70556725.  
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GRONDSLAGEN 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta heeft omrekening plaatsgevonden tegen de officiële 

koersen per balansdatum. De daarbij optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt. 

De waarderingen vinden plaats in euro en op basis van historische kostprijs. De jaarrekening is opgemaakt 

onder toepassing van RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

 

Vergelijkende cijfers  

De in het jaarverslag opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn, indien noodzakelijk, voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Voorzieningen worden gevormd voor afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is in te schatten. 

 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen 

sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 

 

Resultaatbepalingsgrondslagen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

ontvangen subsidies en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

 

Onder opbrengsten worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het 

verslagjaar geleverde diensten alsmede ontvangen subsidies. 

 

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

hebben.  



 

Jaarverslag 2021 Stichting Welzijn West Betuwe       

 
 

7 

TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS 
 
Vlottende activa 

 

Vorderingen 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

De specificatie luidt: 

 31-12 31-12 

 2021 2020 

 

 € € 

Nog te ontvangen subsidie gemeente 35.368 65.526 

Overige - 9.248 

 

 35.368 74.774 

 

Liquide middelen 

Als volgt te specificeren: 

 31-12 31-12 

 2021 2020 

 

 € € 

Kas 495 195 

Rabobank rek.crt. 201.130 320.128 

Rabobank bedrijfstelerekening 370.000 206.691 

 

 571.625 527.014 
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Eigen vermogen 

 

Algemene reserve 

Het verloop is als volgt: 

  2021 

 

  € 

Stand per 1 januari  198.309 

Bij, conform de voorgestelde resultaatbestemming  27.672 

 

Stand per 31 december  225.981 

 

 

Bestemmingsreserve 

Het verloop is als volgt: 

  2021 

 

  € 

Stand per 1 januari  15.000 

Af  - 5.000 

Bij  26.000 

 

Stand per 31 december  36.000 

 

 

Het saldo van de bestemmingsreserves bestaat ultimo 2021 uit drie bestemmingsreserves met een totaal 

van € 36.000,--. Een bestemmingsreserve ten behoeve van de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting ter grootte 

van € 20.000,--, een ten behoeve van de Inventaris/ huisvestingskosten van € 8.000,-- en een ten behoeve 

van automatiseringskosten van € 8.000,--. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslag 2021 Stichting Welzijn West Betuwe       

 
 

9 

  

 

Voorzieningen 

Het verloop is als volgt: 

 Automatisering * Inventaris * Auto’s ** Jubilea Totaal* 

 

   € € € 

Stand per 1 januari 2021 26.864 27.002 92.050 2.250 148.166 

Af, bestedingen 2021 - 26.864 - 27.002 - 8.766 - - 62.632 

Bij, dotatie 2021   32.500 - 32.500 

 

Stand per 31 december 2021 0 0 115.784 2.250 118.034 

 

 

 

* De voorziening t.b.v. automatisering en inventaris is op advies van de accountant vervallen. Een bedrag 

van € 53.866,-- is opgenomen als incidentele baten. 

** De Op-en-Neerijnenbus is in 2021 overgenomen. De koelwagen, Swotobus en Op-en-Neerijnenbus 

worden binnen afzienbare tijd vervangen voor een elektrische koelwagen en personenbussen. Streefbedrag 

is € 230.000,-- om de bussen te vervangen en een oplaadpunt in te richten. Hiervoor wordt een voorziening 

getroffen van € 32.500,-- per jaar. Verwachting is dat de persoonsbussen in 2022 op de markt komen. 

 

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.  

 

Kortlopende schulden 

 

Belastingen en premies SV 

Als volgt te specificeren: 

 31-12 31-12 

 2021 2020 

 

 € € 

Loonheffing december 55.076 65.070 

Pensioenpremies  237 

 

 55.076 65.307 
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Overige schulden en overlopende passiva 

 

Reservering vakantiedagenverplichting 29.411 29.411 

Reservering Loopbaanbudget 24.220 20.908 

Nog te besteden subsidies 39.420  72.600 

Betreft: 

begeleiding statushouders € 37.920, fact.nr. 20201201 

bijdrage in kader van 75 jaar bevrijding € 1.500,  

Nog te betalen accountantskosten 7.000 7.000 

Overige 78.985 33.694 

 

 179.036 163.613 

 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

In 2015 is een huurverplichting aangegaan voor de huur van kantoorruimte in Geldermalsen voor een 

periode van 5 jaar. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2025. In 2019 is er een tweede 

huurverplichting aangegaan voor extra kantoorruimte. Deze overeenkomst loopt van tot en met 30 maart 

2023. De gezamenlijke jaarhuur inclusief bijkomende servicekosten bedraagt circa € 50.000,--. 

Daarnaast wordt kantoorruimte gehuurd in Waardenburg voor een bedrag van € 6.234 per jaar. 

 

Ultimo 2017 zijn 2 kopieermachines gehuurd voor een periode van 5 jaar. Het jaarbedrag bedraagt  
€ 1.162. 
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TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE 
EXPLOITATIEREKENING 
 
Opbrengsten 
 
 2021 2021 2020 

 werkelijk begroot werkelijk 

 

 € € € 

Subsidies Gemeente West Betuwe 

De specificatie luidt: 

 

Subsidie gemeente West Betuwe Ouderenwerk 203.200 204.000 256.466 

Subsidie gemeente West Betuwe Kerngericht werken 189.535 190.281 181.026 

Subsidie gemeente West Betuwe Vrijwilligers en participatie 91.440 91.800 92.531 

Subsidie gemeente West Betuwe Hulp en ondersteuning 91.440 91.800 

Subsidie gemeente West Betuwe Mantelzorgers 91.440 91.800 126.496 

Subsidie gemeente West Betuwe Buurtsport- cultuurcoaches 487.292 489.210 479.649 

 

 1.154.347 1.158.891 1.136.168 

 

 

Subsidies gemeente West Betuwe/ diverse projecten 241.051 191.999 200.952 

 

Totaal subsidie gemeente West Betuwe 1.395.398 1.350.890 1.337.120 
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 2021 2021 2020 

 werkelijk begroot werkelijk 

 

 € € € 

Opbrengsten activiteiten 

Opbrengst Vervoer 16.213 17.000 14.053 

Opbrengst maaltijdservice 122.911 145.000 130.007 

Eigen bijdragen activiteiten 21.390 60.000    51.225 

 

 160.514 222.000 195.285 

 

 

Overige opbrengsten 

Opbrengst Projecten 103.411 106.810 88.751 

Overige bijdragen 35.867   

 

 139.278 106.810 88.751 
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Kosten 
 2021 2021 2020 

 werkelijk begroot werkelijk 

 

 € € € 

Personeelskosten 

Salarissen 907.713 943.000 918.242 

Sociale lasten 143.142 115.000 150.167 

Pensioenlasten 81.989 65.000 75.900 

Ziekengeldverzekering 33.046 30.000 31.165 

Opleidingskosten 14.122 1.000 6.221 

Overige personeelskosten 15.295 21.500 15.446 

Ontvangen ziekengeld -34.401 -12.000 -60.614 

 

 1.160.906 1.163.500 1.136.528 

 

De stichting had over 2021 gemiddeld 20 fte in dienst (v.j. 20,1 fte). 

 

Huisvestingskosten 

Huur (incl GWE) 53.348 57.000 57.429 

Overige huisvestingskosten 9.476 4.000 7.242 

 

 62.824 61.000 64.671 

 

Autokosten 

Dotatie voorziening auto’s 32.500 6.000 6.000 

Brandstof 5.286 6.000 3.744 

Verzekering 4.575 2.700 3.215 

Houderschapsbelasting 6.332 3.000 3.207 

Huur bus 3.031 6.000 5.981 

Onderhoud 6.536 2.500 3.827 

Overige autokosten 8.748 1.000 7.308 

 

 67.008 27.200 33.282 
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 2021 2021 2020 

 werkelijk begroot werkelijk 

 

 € € € 

Kantoorkosten 

Drukwerk 2.475 6.000 12.191 

Contributies en abonnementen 14.051 12.000 12.833 

Dotatie voorziening inventaris -  - -2.500 

Dotatie voorziening automatisering - - -10.000 

Kantoorartikelen 925 2.000 2.037 

Onderhoud inventaris en computers 6.875 10.000 20.819 

Telefoonkosten 9.208 10.000 10.174 

Porti 4.595 2.000 4.057 

Overige 2.100 - 1.422 

 

 40.229 42.000 51.033 

 

Algemene kosten 

Accountantskosten 7.653 6.000 6.811 

Kosten salarisadministratie 3.642 - 3.886 

Bestuurskosten 2.961 1.000 672 

PR & Communicatie 4.087 6.000 2.949 

Reclame en advertenties 3.643 5.000 6.902 

Verzekeringen 454 1.500 251 

Advieskosten 12.000 2.000 4.626 

Overige algemene kosten - 3.000 46 

  

 34.440 24.500 26.143 

 
Kosten activiteiten 

Kosten maaltijden maaltijdservice 95.309 122.000 101.074 

Vergoedingen freelancers 13.387 9.000 13.792 

Huur ruimten t.b.v. activiteiten 14.280 13.500 12.521 

Onkosten vrijwilligers 19.515 11.000 19.629 

Mantelzorgcomplimenten 98.400 96.000 94.600 

Overige kosten activiteiten 87.200 110.000 89.045 

Doorgeschoven kosten culturele activiteiten in verband met corona      - - -5.000 

  

 328.091 361.500 325.661  
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WNT verantwoording 

  2021 2020 

 

  € € 

C.A.M. van Westerlaak, directeur 

Aanvang en einde functievervulling  1/1-31/12 1/1-31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,0 1,0 

Dienstbetrekking  ja ja 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  87.896 83.505 

Beloningen betaalbaar op termijn  9.566 8.061 

 

Totaal  97.462 91.566 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  209.000 201.000
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4. Overige toelichting 
 

Voorstel resultaatbestemming 

 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2021 door de Raad van Toezicht en het besluit van het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Betuwe is een bedrag van € 27.672 ten 

baten van de algemene reserve gebracht. 

 

Geldermalsen, 25 mei 2022 

 

 

 

 

W. van de Giessen, voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A.M. van Westerlaak, Directeur-bestuurder  
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B. Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn West Betuwe 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

  

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Welzijn West Betuwe te West Betuwe gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn West Betuwe per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de winst- en verliesrekening over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

   

De basis voor ons oordeel  

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijn West Betuwe zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:   

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens.   

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit 

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

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

gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   
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- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 

de interne beheersing;  

 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting;  

 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;   

 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten 

in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening.  

 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;  

 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

Wij communiceren met de raad van toezicht en bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Culemborg,  

Stouten en Wijnen B.V. 

 

drs. B.A. Spithoven-Smits RA  
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