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1

Algemene gegevens

1.1

Algemeen
ds voor
Jeugdwelzijnswerk, Amersfoort, alsmede tot overdracht van het vermogen en alle
activiteiten aan deze stichting. De Stichting is blijkens notariële akte opgericht op
30 december 1988.
Bij notariële akte van 27 december 1989 is overeengekomen om het vermogen
van de vereniging met terugwerkende kracht per 1 januari 1989 over te dragen
Jeugdwelzijnswerk.
voor
Jeugdwelzijnswerk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht e.o.
in het handelsregister onder nummer 41189532.

1.2

Naam en doelstelling

Kinderzorggevestigd te Amersfoort.
De stichting zet gedeeltelijk de werkzaamheden voort van de op 9 januari 1907
opgerichte Hervormde Vereniging Kinderzorg-Utrecht gevestigd te Amersfoort.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Op 12 november 2007 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden.
Het doel van de stichting is blijkens artikel 2 van de statuten:
a. het bieden van financiële hulp aan kinderen en jongeren tot en met
tweeëntwintig jaar in de provincie.
b. het verlenen van individueel of collectief bestemde hulp die gericht is op de
bevordering van een goede lichamelijke, geestelijke of maatschappelijke
ontwikkeling van de sub a. bedoelde personen, voor zover die hulp niet of
onvoldoende gerealiseerd kan worden binnen de subsidiabele of eigen
mogelijkheden van de instellingen die de zorg hebben voor die personen en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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1.3

Bestuur
Op 31 december 2019 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:
- voorzitter
Mevrouw M.J. van der Wilt-Hoogenboom
- secretaris
De heer I. Vos
- penningmeester
Mevrouw J.L. Koolhof-Hamstra
Mevrouw G. Lokhorst-van de Lagemaat
Mevrouw C. Schneider-van den Berg
De heer J. Boele FFP

1.4

Activiteiten
De stichting komt 4x per jaar samen voor een vergadering. Het belangrijkste
tijdens deze vergadering is het bespreken van de aanvragen die ontvangen zijn in
de periode voorafgaand aan de vergadering. Besproken wordt of de aanvraag in
lijn is met de doelstellingen van de stichting.
Als bestuur willen wij voorkomen dat het gehonoreerde bedrag ten goede komt
aan een betaling van schulden van ouders. Het belangrijkste is dat het geld dat
beschikbaar wordt gesteld ten goede komt aan de doelgroep van de stichting.
Verder wordt door het bestuur gezocht naar wegen en netwerken om de stroom
van aanvragen te continueren dan wel te vergroten. Dit wordt gedaan door
samenwerkingen op te zetten, aanwezig te zijn bij relevante bijeenkomsten of
events en gebruik te maken van het netwerk.

1.5
De uitgaven die de stichting kan doen is sterk afhankelijk van het vermogen van
de Stichting. Het doel is om ca. 5% van het stichtingsvermogen uit te keren aan
aanvragen. In voorspoedige beurstijden is er de mogelijkheid om ruimhartiger te
zijn en extra op zoek te gaan naar projecten of aanvragen die passen binnen de
doelstelling van de stichting.
Uit ervaring blijft dat in voorspoedige beurstijden de koersresultaten groter zijn
dat de beoogde uitkeringen en uitgaven. Dit verschil wil de stichting juist in zetten
in tijden dat het economisch minder gaat. Juist in periodes dat het economisch
minder gaat, ontvangt de stichting meer aanvragen en passende projecten. Op die
momenten is het juist van belang om ruimhartiger te zijn.
Het is dus niet per definitie zo dat als het rendement het niet toelaat er minder
wordt gegeven. De stichting is in die zin contrair aan de economie. In tijden dat
het economisch tegen zit, nemen de uitgaven heel bewust toe.
Als richtlijn wordt een doelvermogen aangehouden met een bijbehorend
uitkeringspercentage. Dit moet meer gezien worden als een gemiddelde over een
langer tijdsbestek i.p.v. jaar op jaar.
1.6

Afwikkeling stichting
Er is op dit moment geenszins sprake van afwikkeling van de stichting. Om dit
moment in de toekomst financieel voor te zijn is het praktisch om de vraag te
beantwoorden wat eventuele afwikkelingskosten kunnen zijn. Hiermee wordt een
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situatie voorkomen dat het vermogen is uitgegeven en er nog kosten openstaan
die de stichting dient te betalen. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een totaal aan
welke zijn opgenomen als continuïteitsreserve onder
het eigen vermogen. Uiteraard is de optelling hiervoor ruim genomen, afgerond
en is rekening gehouden met toekomstige inflatie. In de optelling is rekening
gehouden met kosten voor:
Bank Bankkosten
Bank Bewaarloon
Administratiekosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Beëindigings- en uitschrijvingskosten
Per jaar zal beoordeeld worden of de geschatte afwikkelkosten nog relevant is.
Bij eventuele nieuwe inzichten wordt het bedrag bijgesteld.
Doel van het bepalen van de afwikkelkosten is om te weten tot welk
liquiditeitsniveau de stichting uitgaven kan doen en nog wel voldoende middelen
overhoudt om een eventuele afwikkeling financieel na te komen.
2

Resultaat
Het resultaat over 2019
over 2018.

142.070 positief

33.365 positief

De baten namen in 2019
76.093 toe. Deze toename wordt
veroorzaakt door een toename van de koerswinsten op specifieke effecten.
De lasten over 2019
32.259 af. Deze afname wordt
veroorzaakt door afname van de koersverliezen op specifieke effecten.

3

Financiële positie
Van de financiële positie geven wij de volgende opstelling:
31-12-2019
Beschikbaar op lange termijn
Vrije reserves
Vastgelegd op lange termijn
Financiële vaste activa:
* Obligaties
* Aandelen
* Overige vorderingen

Liquiditeitsoverschot

5

31-12-2018

1.294.235

1.152.164

625.922
674.447
1.300.369

611.067
546.471
1.157.538

-6.134

-5.374
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Dit liquiditeitsoverschot, dat het bedrag weergeeft waarmee de vlottende activa
de schulden op korte termijn overtreffen, is ten opzichte van 2018 afgenomen met
760 en wel als volgt:

Resultaat 2019
Aankoop aandelen
Aankoop obligaties
Verkoop aandelen
Verkoop obligaties
Koersresultaten effecten

142.070
-101.751
-57.619
131.116
55.206
-169.783

Afname liquiditeitsoverschot

760

Leusden, 8 september 2020

M.J. van der Wilt-Hoogenboom

I. Vos

J.L. Koolhof-Hamstra

G. Lokhorst-van de Lagemaat

C. Schneider-van den Berg

J. Boele
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Balans per 31 december 2019
31-12-2019

Vaste activa
Financiële vaste activa:
* Obligaties
* Aandelen
* Overige vorderingen

31-12-2018

625.922
674.447
-

611.067
546.471
1.300.369

Vlottende activa
Vorderingen:
* Te vorderen dividendbelasting

300

Liquide middelen

Stichtingsvermogen
* Vrije reserves
* Continuïteitsreserve

469
300

469

12.177
1.312.846

8.104
1.166.111

1.264.235
30.000

Kortlopende schulden
Overige schulden en nog te
betalen posten

7

1.157.538

1.152.164
1.294.235

1.152.164

18.611

13.947

1.312.846

1.166.111
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Staat van baten en lasten over 2019
2019

Baten
Rente obligaties
Giften
Koersresultaten effecten
Dividend

2018

13.686
3.466
177.297
11.856

14.257
2.333
99.469
14.153
206.305

Lasten
Giften en bijdragen
Koersresultaten effecten
Kosten beheer en administratie

32.757
7.514
27.003

Diverse baten en lasten
Resultaat

130.212

32.524
42.637
24.372
67.274

99.533

+3.039

+2.686

142.070

33.365

en
aan de vrije reserve.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019
1

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.1

Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine vennootschappen RJK C1, die zijn
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn
gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
1.2

Financiële vaste activa

Obligaties en aandelen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde (marktwaarde).
1.3

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.
1.4

Liquide middelen

dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
2.1

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
2.2

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen welke betrekking hebben op het boekjaar.
Koersresultaten effecten
Koersresultaten effecten (aandelen en obligaties) betreffen de gerealiseerde en
ongerealiseerde koersresultaten. De baten bestaan uit de positieve gerealiseerde en
ongerealiseerde koersresultaten op effectenniveau. De lasten bestaan uit de negatieve
gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effectenniveau.
2.3

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar waarop
zij betrekking hebben.
Giften en bijdragen
Giften en bijdragen betreffen de giften welke gedurende het boekjaar al zijn uitbetaald
of toegezegd.
2.4

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
Dividenden
Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op marktwaarde gewaardeerd
zijn, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
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Balans per 31 december 2019
Vaste activa
Obligaties

Waarde per 1 januari 2019
Aangekocht in 2019
Verkocht 2019
Koersresultaat gerealiseerd
Koersresultaat ongerealiseerd

611.067
57.619
-55.206
+342
+12.100

Waarde per 31 december 2019

625.922

575.000.
Aandelen

Balanswaarde per 1 januari 2019
Aangekocht in 2019
Verkocht in 2019
Koersresultaat gerealiseerd
Koersresultaat ongerealiseerd

546.471
101.751
-131.116
+16.866
+140.475

Balanswaarde per 31 december 2019

674.447

Vlottende activa
Overige vorderingen
Deze hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
31-12-2019

Rabobank, rekening courant
Bank Ten Cate & Cie

11.242
934
12.177
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31-12-2018

139
7.965
8.104
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Stichtingsvermogen
31-12-2019

Saldo per 1 januari
Resultaat
Saldo per 31 december

1.152.164
+142.070
1.294.235

31-12-2018

1.118.800
+33.365
1.152.164

Kortlopende schulden
31-12-2019

Giften en bijdragen
Accountantskosten
Bankkosten
Bestuurskosten

10.020
3.463
4.516
613
18.611
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31-12-2018

7.737
1.950
4.058
202
13.947
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Staat van baten en lasten over 2019
Lasten
Giften en bijdragen
2019

2018

Stichting Woongroep Amervoorde:
* Donatie Blekersingel

2.500

De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs:
* Reis Londen A. A., R. F. en D. K.
* Reis Londen M. J.
Stichting Buurtblinkers:
* Projecten 2019

585
95

2.000

Buurtteam Kanaleneiland:
* Aangepaste auto S. C.

1.000

Buurtteam Lunetten:
* Laptop T. M.

250

Buurtteam Overvecht:
* Vervangende rolstoelbus fam. E.

1.000

Dagbesteding Dichtbij:
* Max mobiel Q. O.

1.000

Dazelaar bewindvoering:
* OV-vergoeding 3 maanden D. V.

804

Diaconie PGU:
* Mantel van Sint Maarten

1.250

's Heerenloo:
* Kleding Y. B.
* Uitje S. v. H.
* Danslessen J. W.
* Kleding N. W.
* Fietslessen S. v.dr S.
* Vakantievergoeding E. en C. A.
* Abonnement Basic Fit Beter met Thuis

150
160
67
150
600
240

Humanitas:
* bijdrage 2 kinderen kindervakantieweek
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480
240
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Indebuurt033:
* Bijdrage rolstoelbus I. B.
* Laptop D. K.
* Boekengeld en 2 maanden lesgeld B. V.
* Schoolboeken M. A.

1.000
199
480
432

Johanneskerkgemeente:
* Reis Turkije E. A.

488

Juniel Coaching:
* Kinderbed E. J.

209

Stichting Kinderhouse:
* Vakantieweek Killough

1.000

Kledingbank Amersfoort:
* Geld voor sokken en ondergoed

200

Stichting Leergeld IJsselstein:
* Elektrische fiets A. de R.

200

800

Stichting Leergeld Utrecht:
* Donatie laptops basisonderwijs

5.000

Leger des Heils:
* Vervoer kinderen R.
* Indoorjungle en gym fam. O.

5.000

600
135

Stichting Lokalis:
* Rolstoelbus K. Y.

1.000

Stichting Lola:
* Inrichting gezinshuis

3.000

MBO Amersfoort:
* Lesgeld en leerboeken K. v. G.
* Schoolboeken P. W.

194
200

Mee Utrecht:
* 2e hands auto A. el E.

728

Menzis zorgverzekering:
* Afbetalingsregeling ER Z. K.

352

Stichting Onderwijsvoorrang Eemland:
* Boekengeld F. G.

1.000

N.A. P.:
* Kleding Y. B.

200
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ST PCVOE/Accent:
* Werkweek Italie C. O.

199

Peter Faber Stichting:
* Project misdaadpreventie in de dop

1.000

Stichting Pit:
* Studie verpleegkunde G. Z.

350

Stichting Seguro:
* Donatie Kind in Beeld

2.150

Stichting Singelzicht:
* Donatie project decemberactiviteiten

1.500

Stichting Sociale Groepsvakanties:
* Vakantieweek

950

Sovee:
* Traumaverwerking P. G.
* Stimulatie aflossen schuld R. I.
* Stimulatie aflossen zorgverzekering R. v. O
* Naturalisatie M. D.
* Donatie Clothing 4 U
Stads Team Herstel, gemeente Utrecht:
* Laptops en kleding fam. K.
* Kleding fam. K.
* Kleding kinderen A.

1.266
1.500
1.115
644
600

860
640
400

Stichting Timon:
* Inrichting kamer C. v. F.
* Aanschaf inboedel S. O.

650
300

Stichting De Tra:
* Zomerkamp

1.000

Stichting Trinamiek:
* Reis Parijs D. K.

150

Stichting De Tussenvoorziening:
* Fiets S. B.
* Implantaat J. A. W.

200
600

Stichting Utrecht op Orde (project JONG):
* Opleiding jongerenmaatje
Vluchtelingenwerk:
* Uitvaartkosten Y. Z.
* Legeskosten Y. Z.

1.000

500
495
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Voedselbank:
* Extra besteding per kwartaal
* Fiets T. A.

2.000
110

Stichting Voedselfocus:
* Q1
* Q2
* Q3
* Q4
* Overeenkomst 2017-04
* Overeenkomst 2018-02 en 2018-03
* Overeenkomst 2018-04

1.107
812
1.074
1.405
936
1.133
657

Wijkteam Amersfoort:
* Huiswerkbegeleiding X.

200

YMCA:
* Y Kids vakanties

1.000

Stichting Zilveren Maan:
* Rouw en verlies

1.000
32.757

32.524

Kosten beheer en administratie
2019

Administratie door derden
Secretariaatskosten
Bewaarloon effecten
Niet terug te ontvangen dividendbelasting
Accountantskosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Overige kosten

1.500
1.865
17.643
1.983
1.950
391
198
1.472
27.002

2018

1.500
1.702
16.513
2.065
1.950
128
514
0
24.372

De bezoldiging voor bestuurders in 2019 is nihil.
Diverse baten en lasten
2019

Vrijval/teruggaaf door ons toegezegde giften
Terug te ontvangen dividendbelasting
Accountantskosten

16

-3.232
-14
+207
-3.039

2018

-2.492
-1
-193
-2.686
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Overige gegevens

Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van de Stichting “Kinderzorg-Utrecht” Hervormd Regionaal Fonds voor
Jeugdwelzijnswerk
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting “Kinderzorg-Utrecht” Hervormd Regionaal Fonds
voor Jeugdwelzijnswerk gecontroleerd. Hierna te noemen “de Stichting”.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in de jaarrekening opgenomen grondslagen
voor waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019 (eigen vermogen ad € 1.312.846);
2. de staat van baten en lasten over 2019 (resultaat € 142.070); 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 de Stichting 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:
• financieel verslag;
• de overige gegevens;
• de bijlagen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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. Voorts hebben wij kennis genomen van de in de bijlagen
opgenomen informatie. Wij zijn van mening dat deze informatie met de jaarrekening verenigbaar
is.

Amsterdamseweg 3
3812 RN Amersfoort
Tel.: +31 (0) 33 422 58 88
www.auren.nl

AUDIT & ASSURANCE

Auren Audit & Assurance Amersfoort B.V. – info@auren.nl– K.v.K. nr. 62285505

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 de jaarrekening opgenomen grondslagen voor waardering van
activa en passiva en de bepaling van het resultaat. 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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.
Voor een nadere uiteenzetting van onze verantwoordelijkheden en de daarmee samenhangende
controlewerkzaamheden verwijzen wij naar de website van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA):
https://www.nba.nl/globalassets/tools-en-voorbeelden/voorbeeldteksten-enpassages/standaardpassage-nieuwe-controletekst-niet-oob-nl.pdf

Amersfoort, 8 januari 2021
Auren Audit & Assurance Amersfoort B.V.

A. (Andries) van Pijkeren RA

AUDIT & ASSURANCE
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