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Zoelen,23 maart 20L6

Geacht bestuur,

Op uw verzoek heeft ondergetekende de heer A.C. (Ton) den Hartog, uw administratie over het
boekjaar 01-01-2015 t/m 3t-12-2015 van uw Stichting beoordeeld.

De administratie bestaat uit een Betaalrekening en een Spaarrekening bij de ING Bank en een
Reiskas. De heer N.J. (Nico) Koek, in de functie van penningmeester, boekt de gegevens períodiek in
een Excel bestand. De bankafschriften en andere bescheiden werden mij welwillend ter inzage
verstrekt.

Bevindingen:

Het vermogen per l januari 2015 bedroeg € 13.589,25 en bestond uit banksaldi bij de ING

Bank, een Reiskas en vooruitbetaalde kosten i.v.m. een reis in 201-5; op de balans is dit
verantwoord door kapitaal € 13.589,25
Uit het door de penningmeester aangeleverde Resultatenrekening bleek dat: het totaal van
de baten over 2015 was € 1-8.412,46, het totaal van de lasten was € 17.655,04. Per saldo
resteert een positief resultaat over 2015 ad €757,42
Alle ontvangsten en uitgaven zijn onderbouwd met onderliggende facturen en/of overige
bewijsstukken.
Het vermogen per 31 december 2OL5 bedraagt € 14.346,67 en bestaat uit banksaldi bij de
ING Bank, de boekwaarde van de aangekochte auto, een Reiskas en vooruitbetaalde kosten
i.v.m. een reis in 2016; op de balans is dit verantwoord door kapitaal€ L4.346,67

Opmerkingen:

Ondergetekende is van mening dat de Balans en Resultatenrekening over 2015 een correcte
weergave zijn van de financiële feiten over 2015. Op basis van de uitkomsten van bovenstaand
genoemd onderzoek, adviseer ondergetekende het bestuur te dechargeren van het gevoerde
beleid.
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Ondergetekende verrichtte zijn werkzaamheden op woensdag 23 maart 2015 ten kantore van Den
Hartog Administraties te Zoelen.

Ondergetekende vertrouw hiermee aan uw verzoek te hebben voldaan.

Activa

Balans per 31-12-2015

€

Betaalrek. NL97 INGB 0004 3291 30 3.155,48
Bonusrek. NL97 INGB 00Ot 329130 626,02
Reiskas 75L,44
Auto 8.097,29
Vooruitbetaalde kosten L.7L6,M

Totaal L4.346,67

Kapitaal0l-01-2015 13.589,25
Batig saldo 2015 757,42 'i

Kapitaal 3t-L2-2OtS L4.346,67

Zoelen, 23 maart 2015

Ac@
A.C. den Hartog


