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Geacht bestuur,

lngevolge uw opdracht uerstrekken wij u lrÍerbii ons Rapport van Feiteliike Bevildingen"

§APPORT YAB' FEíTTUJ'{f, 8IVII{DISGEil Mrï BETRÉK{ISIG TOÍ:
Bestedinggelden uit §ubsidíe Gemeente Enschede 2020

Opdracht
Wij hehben overeengekomem specifieke werkzaarnheden verricfrt rnet betrekking tot de
besteding van gelden verkregen uit het Subsidie van de Gemeente Enschede 2020.

De opdracht ls rnet ti svereeíïgefuornen en Nreeft als doel naar de Gemeente Ënschede
inzichteliik te maken dat de subsidiegelden 202O van € 39.00O zijn aangewend passemd binnen
de doelstelling van de Stichting Voedselbamk Enschede-l'laaksbergen. De overeengekormen
specífieke werkzaamheden zijn tot stand gekornen íru overleg rnert de beoogde gebnrikers,
zijnde u als bestuur uan de bEtnokken Stichting en de Subsidiegeuer, in casu de Gemeente
Inschede"

De opdrachtvoorwaarden zijn onnschreven in onze opdnactrtbrief van 27 rnei 20trg, door u als
Bestuur onffi§në*§md ëp I J{ll! a0§.

Ve ra nttaroordel íjkhede n
hlet is uw veranfiroordelijkheid te bepatren of de oveneengekomera specifieke werkzaamrheden
toereikend en geschikt zijn voor lret hierboven beschr.even doel"

Wij hebben onze werkeaanrheden verricht in svereensteern'ling rnet de Nederlandse
Standaard 44mÀ{, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengeko*nen specifieke
urerkzaànnhedgno. Bíj het uitvoeren van dez* opdracilrt hebkn ur{i ons gehouden aan de vesr
ons geldende relevante ethiscire voorsclrrífrten in de 1/erordenimg Gedrags- em Serospsregels
Accountants (VGBA).

Werkzaa mheden en bevindingen
In deze paragraaf is esn beschraÍving van de overeengekomen specifieka wenkzaarnlrcder.l en
feitelijke bevindingen opgenomen" Wij doen gee n uítspraak sver wat de feiteiijke bevindingen
beï*kenen v$sr Sesteding gelden uit §ubsidie Gerneente fnschede 2O?$ in rijm tCItatritÉffi- U zult
hierover een eígen afueging moeten maken rvaarbi.i Ll gebruík kumt maken van dit rïtppCIt t van
feíteliike bevindlngen en etrentuele a ndere beschikba re infonna tie"
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ïÀid zijn nagegaan of

a. Ee statuten aanwezig zijn van Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen;
b. De v orgaande gegevens in overeenstemrning met het uittrekseil van de Kamer van

l(oophandelvan de Stichting zijn;
c. De Balans per 31 december 2020 en de §taat van Baten en Lasten over 2020 van

Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen door het bestuur zijn vastgesteld;
d. De in de §taat van Baten en l-asten verantwogrde lasten passend zijn in de doelstelling

van de Stichting;
e. Aan de in de subsidiebrief uermelde voorwaarden is voldaan.

De bevindingen van onze werkzaamheden zijn a[s volgt:

1.. Wij hebben een deelwaarnerning uitgeuoerd op de verantwoorde posten in de
grootboekadm inistratíe 2020;

2. Ons is niet gebleken dat de in de Staat van Baten en Lasten verantwoorde
a. Exploitatielasten 2020 ten bedrage van € 115.868,
b. Financiële baten en lasten ten bedrage van € 457,
c. Binnen de baten verwerkte directe projectkosten ten bedrage van

1. KÍndproject:€3.754
2. Voedíng: €28.L41

niet passend zijn binnen de doeilstellingery zoals weergegeven in de statuten van de
§tichting;

3. Het ontvangen subsidie 2020 van de Gemeente Enschede ten hedrage van € 39.ffiO
maakt onderdeel uit van de totaalverantyyoorde baten van € 137.g03;

4. De saldi van de Liquide rniddelen per l januarien 31 decernber 2020 confornr de
opgaven van de betreffende bankinstellingen zijn;

5. De cijfers van de balans per í. januari 202CI overeenkomen met de balans per 31
december 2O19, na verwerking van inzicht verbeterende aanpassingen. Deze
aanpassing betreft het verwerken van de 'overige voorzieningen' onder de
'bestem m i ngsrese rv€s';

6. Door ons zijn geen nadere werkzaarnheden uitgevoerd die resulteren in een
sanrenstellingsverklaring. Tevens zijn geen beoordelings- dan wel
controlewerkzaarnheden uitgevoerd, waardoor er aan dit schrijven geen zekerheid kan
worden ontleend.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de venn*achtingen van de
beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor u als bestuur en de
Gerneente Enschede. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeuen zonderonze
toesteÍn m ing te nzij wettelij ke voorsch rift e n a nders bepa len.

Enschede, 16 juli 2021

Jongbloed Aecountants B.V.

H. de Vries AA
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