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Geacht Bestuur,
Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent het financieel verslag 2020 van uw stichting.
Beoordelingsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen financieel verslag 2020 van Stichting Jachtexamens te
Amersfoort beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Nederlands recht. Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over het financieel verslag op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet
is gebleken dat het financieel verslag afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak
uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit,
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren
van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot
uitdrukking.
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1. Beoordelingsverklaring ( vervolg )
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat het financieel verslag geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Jachtexamens per 31 december 2020 en het
exploitatieresultaat over 2020 in overeenstemming met de grondslagen voor financiële
verslaglegging, zoals die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
Amersfoort, 31 mei 2021
Hoogachtend,
Van den Heuvel & Van Dalen

H.L. Wijnen AA MBA
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Exploitatie:

Result. 2020
€

Verw. 2020
€

Begr. 2019
€

Result. 2019
€

42.542,50

38.500,00

38.500,00

43.150,00

--

--

15.000,00

--

42.542,50

38.500,00

53.500,00

43.150,00

5.747,04
---915,50
---1.055,60
4.026,80
798,41

5.600,00
1.500,00
15.000,00
5.000,00
2.000,00
-2.500,00
-5.000,00
8.000,00
800,00

5.600,00
1.500,00
15.000,00
5.000,00
2.000,00
-2.500,00
-5.000,00
8.000,00
800,00

6.102,00
---805,00
-2.395,00
1.635,00
1.611,00
3.463,00
875,00

Vergaderkosten
Accountant
Advieskosten
Documentatie

-630,41
---

500,00
600,00
-250,00

500,00
600,00
-250,00

1.105,00
615,00
---

Overige administratiekosten
Overige kosten

-647,49

400,00
2.000,00

400,00
2.000,00

-238,00

13.821,25

49.150,00

49.150,00

18.844,00

28.721,25

-10.650,00

4.350,00

24.306,00

Ontvangsten:
Bijdrage examengelden
(Result.2020: 1547 examenmomenten a € 27,50)
(Begr. 2020: 1400 examenmomenten a € 27,50)
(Result.2019: 1726 examenmomenten a € 25)
Bijdrage kwaliteitszorgsysteem

Uitgaven:
Examenkamer
(obv 1661 examenmomenten)
Verbetering Valkerij-examen
Aanpassing examens
Communicatie
Kwaliteitszorgsysteem
Kosten van o.a. Website
Inhoudelijke ondersteuning
Huisvestingskosten
Reiskosten
Vacatiegelden
Verzekeringen

Exploitatieresultaat

Balans:
Banksaldo 1 januari
Exploitatieresultaat

B 2020

B 2019

94.568,93
28.721,25

71.986,73
24.306,20

Nog te betalen kosten / nog te ontvangen baten 2019
Nog te betalen kosten / nog te ontvangen baten 2020

123.290,18
-4.672,19
7.340,11

96.292,93
-6.396,19
4.672,19

Banksaldo per 31 december

125.958,10

94.568,93

Beoordelingsverklaring afgegeven
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