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Bestuursverslag
1 Algemeen

Het jaar2020 werd gekenmerkt door een vermindering van de activiteiten vanwege het coronavirus. Het Ministerie
van BZK heeft ons in de gelegenheid gesteld het boekjaar te verlengen tot 1 april2021 en daar hebben we gebruik van
gemaakt.
In2020 heeft er een statutenwijziging plaats gevonden. Dit betrof met name de naamsverandering van OSF naar
OPNL, Onafhankelijke Politiek Nederland. Het is de bedoeling om met de naamsverandering naar buiten te gaan in de
tweede helft van2021.
Het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke Senaats Fractie is een onafhankelijk Bureau dat uiteraard nauw
verbonden is aan de OSF. Het bestuur van het WB kan zelfstandig beslissen over de uit te voeren onderzoeken. Hier
toe wordt gekeken naar de richtlijnen van de Wet Financiering Politieke Partijen en naar de eigen criteria voor weten
schappelijk onderzoek.
In de meeste gevallen voert het WB de onderzoeken niet zelf uit, maar geeft zij opdracht aan externen. Het WB bege
leidt de onderzoeken, controleert of de criteria worden nageleefd en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de onder
zoeksrapporten en andere, in haar opdracht, gepubliceerde werken.
2 Bestuur
Het bestuur bestond in2020 uit
John van Gorp

voorzitter

Walter Lennertz

secretaris

Mark Faasse

penningmeester

Durk Stoker

lid

John Uffels

lid

De bestuursleden van het Wetenschappelijk Bureau OSF verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvan
gen een reiskostenvergoeding of periodieke onkostenvergoeding.
Voor de advisering en ondersteuning van het bestuur wordt een vaste adviseur/coördinator ingeschakeld. Vanwege
praktische en financiële redenen is dit dezelfde persoon die deze functie ook voor de OSF verzorgt.
De penningmeester wordt ondersteund door administratiekantoor Adgro uit Emmen.
Zij verzorgen de financiële administratie en worden aangestuurd door de penningmeester. De betalingen worden
door de penningmeester zelf gedaan.
Uiteraard verzorgt een onafhankelijke accountant de uiteindelijke accountantscontrole, dit is uitbesteed aan Kroese
Wevers uit Emmen.
3. Communicatie
Een vaste uitgave van het Wetenschappelijk Bureau is Locomotie, het blad voor de onafhankelijke politiek in Neder
land. De verschijningsfrequentie van Locomotie is in2020 teruggeschaald naar 1 keer per jaar; maar we vonden het
nodig om een extra uitgave te doen.
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Locomotie wordt ervaren als een podium om regionale ideeën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke succes
sen met de OSF achterban te delen.
Alle uitgaven van Locomotie, ook die uit het verleden, zijn via de website osf.nl te raadplegen. Ook de publicaties naar
aanleiding van de WB onderzoeken staan op deze site.
Dit jaar zijn we begonnen met het publiceren van boekjes over onze onderzoeken.
Tot op heden zijn er 3verschenen:
-

Best Practices BURGERPARTICIPATIE

-

De Rol van ons Water in de Lokale Politiek

-

De ondersteuningsbehoefte van Lokale Onafhankelijke Partijen

Het is de bedoeling dat dit voortgezet gaat worden met andere publicaties van onderzoeken. Wij denken dat deze
boekjes uitstekend gebruikt kunnen worden door gemeentelijke politieke partijen en onze provinciale leden.
4. Onderzoeken / Projecten
Naast bovengenoemde onderzoeken zijn er in het boekjaar2020 nog de volgende onderzoeken gestart en deze bevin
den zich in verschillende stadia van uitvoering of zijn afgerond.
-

Politieke ontmoetingsdag door de fractie van de le Kamer2020

-

Overzicht onafhankelijke politici 2020

-

Expert Opinie Windenergie

-

Winnaarstaal samen met de FNP

-

Best Practices Verkiezingscampagnes

-

Expert Opinie Zonne-energie

-

Expert Opinie Waterstof

-

Expert Opinie Omgevingswet

-

Facilitering Gemeenteraadsverkiezingen

-

Basisinkomen

-

Buitensluiting collegevorming (i.s.m. Kennispunt)
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Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020

€

31 dec 2019

€

€

€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Liquide middelen
Rabobank

10.616

12.774

65.271

0

10.616

0

23.137

12.774

16.172

65.271
88.661

23.137

16.172
39.309

;t;... ·[� .......� 1..:. : ..�..

Pagina 6

.f..
,.,, .� .. '..\i�.....;V:-i1:..,
I
.; ' i�i !'-_(!•, 'l'! ' . •

' �-KR.ÓÊSE,�,
·-WEVERS
. ·, ...,<. J - �
1• •.,...

'•

Audit
Gewaarmerkt�ij)!Ï)e
verkla\ng,d.d.

22,\do\2c2\

23juni2 021
Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF)

Geleen

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

31 dec 2019
€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

9 .30 9

Algemene reserve

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Rekening courant OPNL

Overlopende passiva

9.309

150

33.755
45.4 47

9.309

11.353
13.0 8 0

79.352
88.661
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Staat van baten en lasten over 2020
2019

2020

€

Baten

122.96 0

€

2. 528
20.920
57. 025
42.207

Totaal kosten
Bedrijfsoverschot

Financiële baten & lasten
Overschot uit gewone bedrijfsuitoefening
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€

124.96 4
122.960

Brutomarge

Afschrijvingen
Overhead
Coördinator en communicatie
Onderzoeken en projecten

€

124.964

0
25. 524
62. 4 42
36.623
122.680

124.589

280

375

-280

-375

0

0
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen
Activiteiten

De stichting is opgericht op 17 december 2007 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
1721567 8. De statutaire zetel van de stichting is Leende en de feitelijke vestigingsplaats is Geleen.
De activiteiten van Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland {OPNL) (voorheen OSF) bestaan

voornamelijk uit het uitvoeren van politiek wetenschappelijk onderzoek.

Hiertoe is op 29 december 20 07 een overeenkomst gesloten tussen de Onafhankelijke Politiek Nederland
{voorheen OSF) en de stichting.
Corona

Op moment van opstellen van de jaarrekening zijn van overheidswege verregaande maatregelen genomen ter

bestrijding van het Coronavirus. In welke mate deze invloed gaan hebben op de verdere activiteiten van de
Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF) is op dit moment moeilijk in

te schatten.

Op dit moment wordt geen gebruik gemaakt van de maatregelen vanuit de overheid. Dit omdat de activiteiten
worden gefinancierd vanuit subsidies welke reeds vastgesteld zijn door het Rijk.
Voorgaande is voor het bestuur reden om te vertrouwen op een duurzame voortzetting van de

ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
De locatie van de feitelijke activiteiten

Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF) is feitelijk gevestigd op
Ruysdaellaan 34 , 6 1 6 5TZ te Geleen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,

voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Overschotten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Tekorten worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële als mede Richtlijn Cl

kleine organisaties zonder winststreven.

Baten en lasten worden toegerekend aan het subsidiejaar waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden

slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke tekorten die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
van ingebruikneming.

De volgende afschrijvingspercentages zijn hierbij gehanteerd:
- Bedrijfsinventarissen

20%

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een lopptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten worden gewaardeerd tegen nominale waarde en toegerekend aan het subsidiejaar waarop ze betrekking

hebben. Onder de opbrengsten zijn opgenomen de van derden ontvangen subsidies. Overschotten worden
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.

Lasten worden gewaardeerd tegen nominale waarde en toegerekend aan het subsidiejaar waarop ze betrekking
hebben. Tekorten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze hun oorsprong vinden, danwel aan het

licht treden.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het subsidiejaar ten laste

waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich

heeft voorgedaan.

Pagina 10

Audit
C,ewaarmerkt b�fé)
11erklari��d.

23juni2021
Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF)

Geleen

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:
Inventaris

Aanschaffingen
Cum. afschrijving

0
0

Boekwaarde begin

0

(Des)investeringen

13.1 44

Mutaties

10 .616

Boekwaarde einde

10 .616

Afschrijvingen

-2.528

31 dec2020

€

Vorderingen en overlopende activa

3 1 dec20 19
€

Overlopende activa

12. 774

Nog te ontvangen subsidie

12.774

Liquide middelen

2 3. 137

23.137

Rabobank

65.271

Rabobank

16.172

65.271

16.172

3 1 dec2020

3 1 dec20 19

€

€

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve

9. 30 9

9. 30 9

9.309

9.309

3 1 dec2020

3 1 dec20 19

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Handelscrediteuren

150
150

11.353

11.353
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Rekening courant OPNL

33,755

Rekening courant OPNL

33.755

13.0 80
13.080

De schuld aan Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF) is ontstaan door kosten welke door
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) (voorheen OSF) zijn voldaan, maar toebehoren aan de
Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) {voorheen OSF).
Deze kosten zijn doorbelast via de rekening courant verhouding.
Overlopende passiva

9,2 19
36.20 4
24

Te betalen accountantskosten
Nog te besteden subsidie
Te betalen rente en kosten rekening courant bank

45.447
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
2020

€

Baten

Subsidie boekjaar

€

123.334

124.9 6 4

122 .960

12 4.964

- 374

Afrekening subsidie vorig boekjaar

20 19

0

Afschrijvingen materiële vaste activa

2.528

Afschrijvingen inventaris

2 .52 8

0

0

De ontvangen subsidie 2020 is ontvangen van de overheid en heeft een structureel karakter en is nog niet
definitief beschikt.

De subsidies over voorgaande jaren zijn definitief beschikt.
Overhead

0

Beleidsadvisering

4. 70 8

Bestuurskosten declaraties / onkosten

Algemene kosten

1.212

1. 602

1 . 60 3

11.129

Accountantskosten

Bestuurskosten huur accommodaties

1.79 4

Financiële ondersteuning

173

Administratieve ondersteuning
Secretariaat

3.427

8. 54 6
0

302

9 .499

1.412

1.0 37
0

20 9
. 20

2 5.52 4

32. 8 70

42.828

2.360

10 .0 43

Coördinator en communicatie

Loco motie

Vergoedingen coördinator

21.79 5

Locomotie divers

9.571

57.02 5

62 .442

3.8 54
0

2 5. 60 6

9.0 0 0

0

Onderzoeken en projecten

PPG's

Symposium OPNL
Bestuur WB

29 .353

Fractie

42 .20 7

11.0 1 6

1

3 6.62 3
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Overige gegevens
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aa n: de ledenraad en het bestuur van de Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politie k

Emmen, Wilhelmi nastraat 47
Postbus 13, NL-7800 M
Tel + 3 1 (0)591 65 78 00
kroesewevers.nl
KroeseWevers Audit BV
Handelsregister 08150987

Nederla nd (OPNL)

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 va n Wetenschappelijk Bu reau Onafha nkelijke Politi ek Nederla nd (OPNL) te
Leende gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•
geeft de in dit rapport opgenomen jaa rreken ing een getrouw beeld van de g rootte en de sam enste l l i n g
van het vermogen va n de Wetenschappelijk Bureau Onafha nkelijke Politiek Nederland (OPNL) p e r 3 1
december 2 0 2 0 en va n het resultaat over 2 0 2 0 i n overeenstemming m e t de i n N ederland geldende RJ 
Richtlijn Cl voor kleine Organ isatie-zonder-wi nststreven en is naar ons oordeel in a lle va n m aterieel
belang z ijnde aspecten opgesteld in overeenstem m i ng m et de Wet financiering politieke part ijen.
•
zij n de in deze jaa rrekening vera ntwoorde baten en lasten a lsmede de balansmutaties over 2020 in a lle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot sta nd g ekomen in overeenstemming m et de in d e
relevante wet- e n regelgevi ng opgenomen bepalingen, zoals opgenomen i n de Wet fi nanciering politieke
partijen.
De jaarreken ing bestaat u it:
•
de balans per 3 1 december 2020;
•
de staat va n baten en lasten over 2020;
•
de toelichting m et een overzicht van de g eha nteerde g rondslagen voor fi nanciële verslagg eving en
andere toe lichtingen;
•
een opgave van de voor de vaststelling va n de subsidie van belang zijnde g eg evens omtrent het ledental
van de politieke partij en, indien van toepassing, va n de aangewezen jongere norganisatie;
•
een overzicht va n de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar van een g ever
heeft ontvangen, m et daarbij de gegevens die op g rond van artikel 2 1 , eerste lid, va n de Wet fi nanciering
politieke partij en zijn geregistreerd; en
•
een overzicht van de schulden van € 2 5 .000 of meer, met daarbij de gegevens d i e op grond van artikel 2 1 ,
derde lid, va n de Wet financiering politieke partijen zij n g eregistreerd.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waa ronder ook de
Nederla ndse controlesta ndaarden en de Wet financiering politieke partijen vallen. Onze vera ntwoordelij k
heden op grond hi ervan zij n beschreven i n de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening.
Wij z ijn onafhankelijk va n de Wetenschappelijk Bureau Onafhanke lijke Politiek Nederla nd (OPNL) zoals vere i st
in de Verordening inzake de onafhanke lijkheid van accountants b ij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht re levante onafha nkelijkheidsregels in Nederla nd. Verder hebben wij voldaan aan de Verord e n i n g
gedrags- en beroepsregels accou ntants (VG BA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en gesch ikt is a ls basis voo r ons oord e e l.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

■

Naast de jaarreken ing en onze controleverkla ring daarbij, omvat het ra pport ander informatie, die bestaat u it:
•

Bestu u rsverslag

Op g rond van onderstaande werkzaam heden zijn wij va n mening dat de andere i nformatie met de jaarreke n i n g
veren igbaar is e n g e e n materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de a ndere i nformatie ge lezen e n hebben o p
basis va n onze kennis en o n s beg rip, verkregen va nuit de controle of anderszins, overwogen o f de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaa mheden hebben wij voldaa n aan de vereisten in d e
Nederla nds Standaard 720 e n d e Wet fi nanciering politieke partijen. Deze werkzaam heden hebben n iet
dezelfde di epgang a ls onze controlewerkzaa m heden bij de jaarrekening. Het bestu u r is verantwoordelijk voor
het opstellen va n de a ndere i nformatie, waa ronder het bestuu rsverslag i n overeenstemm i ng met RJ-Richtlijn
Cl voor kleine Organi saties-zonder-winststreven en de Wet fi nanciering politieke partijen.
C. Beschrijving va n verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opm aken en getrouw weergeven va n de jaarrekening in
overeenstemming met de i n N ederland gelden RJ -Richtlijn Cl voor kleine Organi satie-zonder-wi nststreven e n
d e Wet fi nanciering politieke partijen. Het bestu u r i s tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarreken ing en de overzichten mogelijk te
ma ken zonder afwij kingen van materieel belang a ls gevolg van fraude of fouten. Daarnaast is het bestuu r
verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandko m i ng v a n de in de jaarrekening vera ntwoorde baten, lasten e n
ba lansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenste m m ing met de Wet financiering politi eke
partijen.
Bij het opmaken va n de jaarrekening moet het bestuu r afwegen of de vereniging in staat i s om haar
werkzaa mheden i n continuïteit voort te zetten. Op g rond va n genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuu r
d e jaa rrekening opmaken o p basis va n d e conti nuïteitsveronderstelling, tenzij het bestu u r het voornemen h eeft
om de verenig ing te liqu ideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige rea listische
a lternatief is. Het bestu u r moet gebeurtenissen en omstandigheden waa rdoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de vereniging haar activiteiten in conti nuïteit kan voortzetten, toelichten in d e jaarreken ing.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zoda n ig plannen en u itvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is u itgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate va n zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fra ude ontdekken.
Afwij kingen kunnen ontstaan a ls g evolg va n fraude of fouten en zijn materieel indien red elij kerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamen lijk, va n invloed kunnen zijn op de econom ische
beslissingen d ie gebruikers op basis va n deze jaarrekening nemen. D e materia liteit beïnvloedt de aard, ti m i n g
e n omvang va n onze controlewerkzaamheden en de evaluatie va n het effect va n onderkende afwij kingen o p
o n s oordeel.

■

Wij hebben deze a ccou ntantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstem m ing met de N ederla ndse controlestandaarden, eth ische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen en de Wet financiering politieke partijen. Onze controle beston d
onder andere u it:
■

■

■
•

•
•

het identificeren en i nschatten van de ri sico's dat het fi nancieel verslag afwij kingen va n materieel
belang bevat a ls gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en u itvoeren va n
controlewerkzaamheden en het verkrijgen va n controle-informatie die voldoende en gesch ikt is a ls
basis voor ons oordeel. Bij fra ude is het risico dat een afwij king van materieel belang niet ontdekt
wordt g roter dan b ij fouten. B ij fraude kan sprake zijn va n samenspanning, valsheid in gesch rifte, het
opzettelijk na laten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen va n zaken of h et
doorbreken va n de i nterne beheers i n g ;
het verkrijgen van i nzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn i n de omstandigheden. Deze werkzaa mheden
hebben n iet a ls doel om een oordeel u it te spreken over de effectiviteit va n de i nterne beheers i n g va n
de vereniging;
het eva lueren va n de gesch iktheid van de gebru ikte g rondsla gen voor fi nanciële verslag geving en het
eva lueren van de redelijkheid va n schatti ngen door het bestuu r en de toelichtingen die daarover in de
jaa rreken ing sta a n ;
het vaststellen dat de door het bestuu r gehanteerde continuïteitsveronderste lling aanvaardbaar is.
Tevens het op ba s i s v a n de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen e n
omstand i gheden zij n waardoor gerede twijfel z o u kunnen bestaan o f de vereniging haar activiteiten i n
continuïteit k a n voortzetten. Als wij concluderen dat e r e e n onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toeli chti ngen in de jaarreken i ng. Als de toelichtingen inadequaat zij n, moeten wij onze verkla ring
aanpassen. Onze conclusies zijn geba seerd op de controle-i nformatie die verkregen is tot de datu m
va n onze controleverkla ring. Toekomstige gebeurtenissen of omsta ndigheden kunnen er echter toe
leiden dat een vereniging haa r continuïteit n iet la nger ka n handhaven;
het eva lueren van de presentatie, structuu r en inhoud van het fi nancieel verslag en de daarin
opgenomen toe lichti ngen; en
het eva lueren of de jaarrekening de onderliggende tra nsacties en gebeurtenissen zonder materiële
afwij kingen weergeeft.

Wij com municeren met het bestuu r onder andere over de geplande rei kwijdte en timing van de controle e n
over d e sign ificante bevi ndingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventu ele
sign ificante tekortkom ingen in de interne beheers ing.

Emmen, 2 3 juni 2021
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