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Controleverklaring 2021

Geachte leden van het bestuur en de directie,

In de bijlage bij deze brief vindt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2021 van 
Vereniging Fietsersbond, voorzien van onze controleverklaring d.d. 11 mei 2022.
Toestemming opname controleverklaring onder de overige gegevens
Wij bevestigen u dat wij ermee akkoord gaan dat de controleverklaring 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 gewaarmerkte pagina’s als 
bijlage opgenomen bij onze controleverklaring.
Toestemming openbaarmaking controleverklaring
Ook bevestigen wij dat wij ermee akkoord gaan dat de controleverklaring wordt opgenomen 
in de openbaar te maken jaarstukken, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt 
vastgesteld en goedgekeurd wordt door het bestuur.
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
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. 
Verplichte publicatie ANBI-instellingen
Wij willen u erop wijzen dat het verplicht is om binnen 6 maanden de financiële 
verantwoording te publiceren op internet. Voor meer informatie ten aanzien van het 
publiceren van gegevens voor ANBI-instellingen verwijzen wij naar de website van de 
belastingdienst. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programma
s_en_formulieren/standaardformulier-publicatieplicht-anbi-algemeen
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Wij verzoeken u vriendelijk contact met ons op te nemen indien u naar aanleiding van het 
vorenstaande vragen heeft.

Met vriendelijke groet,
Flynth Audit B.V.

S. van der Veer AA

Bijlagen:
 Digitaal ondertekende controleverklaring;
 Gewaarmerkte jaarstukken.
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