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Geachte heer, mevrouw, 
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Hierbij hebben wij het genoegen de jaarstukken van Stichting Vrienden van de Verkadefabriek voor het 
jaar 2021, voorzien van onze beoordelingsverklaring d.d. 12 juli 2022, te doen toekomen. Wij hebben de 
beoordelingsverklaring voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening.  

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat u het afschrift van onze beoordelingsverklaring opneemt en 
openbaar maakt in de jaarstukken 2021, die overeenkomen met het bijgevoegde exemplaar, mits het 
bestuur de beoordeelde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. Openbaarmaking van de 
beoordelingsverklaring is slechts toegestaan samen met de jaarstukken. Overigens wijzen wij erop dat, 
indien tot de vergadering waarin vaststelling door het bestuur plaatsvindt omstandigheden blijken die 
aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering 
moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

De jaarstukken dienen te worden ondertekend door het bestuur en dit geldt daarmee tevens als 
vaststelling. Toch adviseren wij u de vaststelling te notuleren.  

Indien u deze jaarstukken waaronder de door de accountant beoordeelde jaarrekening opneemt op 
Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de 
Internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als 
een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de 
jaarstukken verlaat ('u verlaat de beveiligde jaarstukken, waaronder de door de accountant beoordeelde 
jaarrekening').  
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U ontvangt de stukken digitaal. Indien gewenst kunt u een geprinte versie van de stukken ontvangen via 
de reguliere post. 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

drs. B.A.A. van Gorp RA 
Director Audit 
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