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Controleverklaring 2020 

Geachte leden van het bestuur en de directie, 

In de bijlage bij deze brief vindt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2020 van 
Vereniging Fietsersbond, voorzien van onze controleverklaring d.d. 29 april 2021. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een persoonlijke originele 
handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De was getekend versie 
van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam 
van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. 

Toestemming openbaarmaking

Wij bevestigen u dat wij ermee akkoord gaan dat de controleverklaring zonder persoonlijke 
handtekening in de "Overige gegevens" van de jaarstukken wordt opgenomen. Deze 
jaarstukken dienen te worden uitgebracht in overeenstemming met het aan ons voorgelegde 
definitieve concept. Wij hebben dit definitieve concept ter identificatie gewaarmerkt en de 
VTePP`\T`ZbT _PVX]Pna P[a QXY[PVT ^_VT]^\T] QXY ^]hT R^]b`^[TdT`Z[P`X]V(

Wij verzoeken u deze tekst van de controleverklaring zonder persoonlijke handtekening op 
te nemen in de openbaar te maken jaarstukken. Dit is in lijn met het advies van onze 
beroepsorganisatie en bedoeld om fraude met handtekeningen van accountants te 
voorkomen. Eén exemplaar van de controleverklaring is wel voorzien van een persoonlijke 
handtekening, deze is bedoeld voor uw archief.  

Tevens bevestigen wij dat wij ermee akkoord gaan dat de controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening 
ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door het intern 
toezichthoudend orgaan.  

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan met de complete door ons 
gecontroleerde jaarstukken. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op 
internet dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere 
informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening 
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, 
door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). 
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Ondertekening jaarrekening 
Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het voltallig statutair 
bevoegd orgaan. De jaarstukken dienen te worden vastgesteld en de vaststelling dient te 
worden genotuleerd. 

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering waarin de jaarrekening wordt 
vastgesteld omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, 
een dergelijke aanpassing nog vóór de vergadering moet worden gemaakt op grond van het 
bepaalde in artikel 2:362 lid 6 BW en artikel 2:380a BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze 
bovengenoemde toestemming. 

Indien zich nog gebeurtenissen na balansdatum voordoen waarvoor het 
verslaggevingsstelsel een aanpassing of toelichting vraagt, voordat de jaarrekening is 
vastgesteld en openbaar wordt gemaakt, dan verzoeken wij u dit per omgaande aan ons te 
melden.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Flynth Audit B.V. 

S. van der Veer AA 

Bijlagen: 
& 1 ondertekende controleverklaring; 
& 1 controleverklaring was getekend; 
& gewaarmerkte jaarstukken. 


