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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen  
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 
Onze oordeelonthouding 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen te Amsterdam 
gecontroleerd.  
 

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de 

Stichting Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Vanwege het belang van de aangelegenheid 

beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om 

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit 

jaarverslag opgenomen jaarrekening te kunnen baseren. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor onze oordeelonthouding 
Wij kunnen de volledigheid van de opbrengstenverantwoording niet vaststellen voor wat betreft het aantal 
overnachtingen bij huizen en kampeerterreinen en de daaraan gerelateerde overige opbrengstenstromen en 
balansposten. De onzekerheid ontstaat doordat er gezien de omvang van de organisatie onvoldoende 
functiescheiding aanwezig is bij de huizen en kampeerterrein. Tevens zijn er geen andere interne 
beheersingsmaatregelen aanwezig die dit ondervangen. Daarnaast is het niet mogelijk gebleken op andere 
wijze voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen rondom de opbrengsten vanuit de huizen en 
kampeerterreinen en daaraan gerelateerde posten om ons oordeel hierover te kunnen vormen. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen 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). 
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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. 

Behoudens de mogelijke effecten van hetgeen is beschreven in de paragraaf ‘De basis voor onze 
oordeelonthouding’ zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de andere 
informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties 

zonder winststreven" vereist is.   

  

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 de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de andere informatie, waaronder de overige gegevens in 

overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder 
winststreven". 

 
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 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine 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 entiteit 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 
entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, 

verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 

Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze 

oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen 
om daarop ons oordeel te kunnen baseren.  

 
Purmerend, 30 juni 2020 
 
JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.  
 
 
 
 
Was getekend Amanda Molenaar RA 

 


