
Geacht bestuur, 

Overeenkomstig de door u aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting 
Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) te ’s-Gravenhage 
gecontroleerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden.  

U ontvangt hierbij een digitaal gecertificeerd exemplaar van de gewaarmerkte jaarstukken 2019, 
voorzien van onze ondertekende controleverklaring d.d. 9 juni 2020 met kenmerk SVARI/A.2006393.O. 
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Tevens ontvangt u een digitaal gecertificeerd 
exemplaar van de niet-gewaarmerkte jaarstukken 2019 voorzien van bovengenoemde controle-
verklaring. Dit exemplaar van de controleverklaring is voorzien van de naam van de accountantspraktijk 
en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening.   

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van onze controleverklaring onder de ‘Overige 
gegevens’ in de jaarstukken 2019, die overeenkomen met bijgevoegde gecertificeerde exemplaren. 

Wij verzoeken u bij openbaarmaking gebruik maken van het digitale exemplaar van de jaarstukken 
2019 voorzien van onze niet persoonlijk ondertekende controleverklaring. Om misbruik van 
handtekeningen te voorkomen dient geen persoonlijk ondertekende controleverklaring te worden 
opgenomen bij stukken die openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld door publicatie op internet).  

VASTSTELLING EN OPENBAARMAKING 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd 
wordt vastgesteld door het bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan 
tezamen met deze jaarrekening. Wij benadrukken dat het niet is toegestaan om het gewaarmerkte 
exemplaar van de jaarstukken openbaar te maken maar een identiek niet gewaarmerkte exemplaar 
daarvan. 

Een exemplaar van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening dient te worden ondertekend 
door het bestuur. De vaststelling dient te worden genotuleerd. Overigens wijzen wij erop dat indien 
tot of bij de bestuursvergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening 
noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing er toe leidt dat onze bovengenoemde toestemming 
vervalt. 

Stichting Vrienden van ARIE 
Ter attentie van het bestuur 
Delistraat 37 
2585 VX  DEN HAAG 
 

Onze ref: SVARI/202006628 

Woerden, 17 juni 2020 
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Indien u de jaarstukken en de niet persoonlijk ondertekende controleverklaring opneemt op het 
internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening inclusief onze controleverklaring adequaat 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 en/of door 
een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat (“u verlaat de beveiligde, 
door de accountant gecontroleerde jaarrekening”). 

ONAFHANKELIJKHEID 

Onafhankelijkheid behoort tot de grondbeginselen van ons beroep. Derhalve vinden wij het van 
belang om alle relaties tussen onze accountantsorganisatie en Stichting Vrienden van ARIE en alle 
personen die toezicht uitoefenen op de financiële verslaggeving schriftelijk te rapporteren, en onze 
onafhankelijkheid als externe accountant ten opzichte van uw organisatie schriftelijk te bevestigen. 

Binnen WGS zijn diverse maatregelen van kracht om de onafhankelijkheid van onze organisatie en 
onze medewerkers te waarborgen. 

Hierbij bevestigen wij onze onafhankelijkheid als externe accountantsorganisatie ten opzichte van 
uw stichting per de datum van deze brief overeenkomstig de voor ons geldende gedragscodes en 
overige regelgeving. Tevens bevestigen wij dat onze objectiviteit gedurende 2019 niet in het geding 
is geweest. 

Voor zover wij weten, zijn er geen zakelijke relaties tussen uw organisatie (met inbegrip van het 
management en degenen belast met governance) en WGS, partners en of andere medewerkers van 
ons die betrokken zijn bij de controle van de jaarrekening van de stichting en de bijbehorende 
entiteiten/verbonden partijen die, naar onze mening, een belangrijke bedreiging zijn voor onze 
onafhankelijkheid. 

Tezamen met de scoping, de risicobeoordeling, de materialiteitsniveaus en rekening houdend met de 
relevante ervaring van de teamleden die betrokken zijn, zijn wij van mening dat het totale aantal uren 
voor partners en andere medewerkers heeft geresulteerd in een hoogwaardige controle-opdracht. 

FRAUDE EN NALEVING WET- EN REGELGEVING (NOCLAR) 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en het naleven 
van wet- en regelgeving (hierna onregelmatigheden) berust bij het bestuur. Het is van belang dat 
het bestuur sterk de nadruk legt op het voorkomen van fraude en onregelmatigheden, waardoor 
de gelegenheden tot het plegen van fraude en onregelmatigheden kunnen afnemen, alsmede op 
het ontmoedigen daarvan, waardoor personen ervan kunnen worden weerhouden om fraude en 
onregelmatigheden te plegen omwille van de waarschijnlijkheid dat die wordt ontdekt en bestraft. 
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Onze controle is zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude bevat. Door de beperkingen die inherent zijn aan een controle, bestaat er een onvermijdbaar 
risico dat sommige afwijkingen in de financiële overzichten niet zullen worden ontdekt, zelfs 
wanneer de controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de standaarden. 

Er zijn geen problemen vastgesteld met betrekking tot gevallen van niet-naleving van wet- en 
regelgeving in onze controle en tevens hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er in het 
verslagjaar 2019 sprake is geweest van fraude of onregelmatigheden. Wij merken op dat wij niet 
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving toetsen in onze controle, enkel diegene die verband 
houden met datgene welke relevant is voor onze controle.   

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

WGS Accountants B.V. 

drs. W.A.B. Spies RA 

Bijlage 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Vrienden van ARIE 
(Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil 
Excepcional) per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 

De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2019;  
2. de staat van baten en lasten over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil 
Excepcional) zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
 het bestuursverslag; en  
 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ) 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ) 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.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit:   
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Woerden, 9 juni 2020 

WGS Accountants B.V. 

 

drs. W.A.B. Spies RA 
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