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Stichting OMF Nederland 

Eendrachtstraat 29a 

3784 KA TERSCHUUR 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting OMF Nederland 

Onze conclusie 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting OMF Nederland te Terschuur 

beoordeeld.  

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting OMF Nederland per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met 

Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.  

Deze jaarrekening bestaat uit: 

– de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 1.516.680;

– de winst- en verliesrekening over 2021, met een resultaat van € 370.030 (positief); en

– de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor onze conclusie 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het 

verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.’ 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting OMF Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze 

conclusie. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 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. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid 

die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controle-

standaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit: 

– het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake 
financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is 
dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het 
in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het 
verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

– het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen 
of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;

– het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;

– het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;

– het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de 
onderliggende administratie van de entiteit;

– het evalueren van de verkregen assurance-informatie;

– het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;

– het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

– het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Was getekend te Amersfoort, 12 juli 2022. 

WITh accountants B.V. 

J.A. Vermeer AA 




