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Rapport van bevindinq 2016

Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2016 van uw
vereniging, bestaande uit de balans per 31 december 2016, met een balansrtotaal
van € 30.616 en de winst & verliesrekening over 2016, met een winst van€.9.278,
met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur van de vereniging
Het Bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de
jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag. Deze
verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en de
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven.

Verantwoordelijkheid van de Kascommissie
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met de voor ons geldende
gedragsnormen; derhalve zijn wij gehouden onze controle zodanig uit te voeren dat
een redelijke mate v'an zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwrjkingen van materieel belang bevat.

Gontrole activiteiten
Wij hebben overzichten ontvangen van alle mutaties op uw bankrekening. [)eze
mutaties sluiten aan met de jaarrapportage en passen in het kader van uw
vereniging.

Wij hebben nadere informatie gevraagd over enkele posten en de ontwikkeling in het
ledenbestand gedurende het afgelopen jaar.
Wij zijn van mening dat de controle-informatie die wij hebben verkregen voldoende is
en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Bevindingen
Buiten de constatering dat er sprake is van een forse verbetering van het resultaat,
door onder meer kostenbeheersing, en er een stevige voorziening voor juridische
kosten is, hebben wij geen specifieke bevindingen. De door ons geopperde
aanvulling inzake de georganiseerde activiteiten zijn in het definitieve verslag
opgenomen.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Vereniging een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van zowelde baten en lasten over 2016 als van de activa
en passiva per 31 december 2016.

