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Enschede, 25 juti 2022

Geacht bestuur,
lngevolge uw opdracht verstrekken wij u hierbij ons Rapport van Feitelijke Bevindingen.

RAPPORT VAN FEITEIIJKE BEVINDINGEN MET BETREKKING TOT:
Besteding gelden uit Subsidie Gemeente Enschede 2021

0pdracht
Wij hebben overeengekomen specifíeke werkzaarnheden verricht met betrekking tot de
besteding van gelden verkregen uit het Subsidie van de Gemeente Enschede 202L.
De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel naar de Gemeente Enschede
inzichtelijk te rnaken dat de subsidiegelden 202O van € 41.480 zijn aangewend passend binnen
de doelstellíng van de Stichting Voedselbank Enschede-l-laaksbergen. De overeengekomen
specifieke werkzaamheden zijn tot stand gekomen in overleg met de beoogde gebruikers,
zÍjnde u als bestuur van de betrokken Stichting en de Subsidíegever, in casu de Gemeente
Enschede.
De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbríef van 27 meí 2019, door u als
bestuur ondertekend op 9 juli 2019.

Verantwoordelijkheden
Het is uw verantwoordelijkheid te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden
toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.
Wij hebben onze werkzaamheden yerricht in overeensternming met de Nederlandse
Standaard 4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden'. Bij het uityoeren van deze opdracht hebben wíj ons gehouden aan de uoor
ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordeníng Gedrags- en Beroepsregels

Accountants {VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen
ln deze paragraaf is een beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en
feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen
betekenen voor Besteding gelden uit Subsidie Gemeente Enschede 2A21.in zijn totaliteit. U zult
hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van
feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.
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Wíj zijn nagegaan of

a.
b.

De voorgaande gegevens in overeenstemming met het uittreksel van de Kamer yan

c.

De Balans per 31 december 202L en de Staat van Baten en Lasten over 2021 van

d.
e.

De statuten aanwezig zijn van Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen;

Koophandelvan de Stichting zijn;
Stichting Vaedselbank Enschede-Haaksbergen door het bestuur zijn vastgesteld,'
De in de Staat van Baten en Lasten verantwoorde lasten passend zijn in de doelstelling
van de Stichting;
Aan de in de subsidiebrief vermelde yoorwaarden is voldaan.

De bevindíngen van onze werkzaamheden zijn als volgt:

L.
2-

Wij hebben een deelwaarnerning uitgevoerd op de verantwoorde posten ín de
grootboekadm in istratie 202 L;
Ofis is niet gebleken dat de in de Staat van Baten en Lasten veranfwoorde
Exploitatielasten 2021 ten bedrage van € LL4,144,
Fínanciële baten en lasten ten bedrage van per saldo een last van € 664,
Binnen de baten verwerkte directe pnojectkosten ten bedrage van

a.
b.
c.

1.

2-

Kindproject: €.4.673
Voedlng: € 18.233

niet passend zijn binnen de doelstellingen, zoals weergegeven in de statuten van de
stichtiilS;

3.
4.
5.
6.

Het ontvangen subsidie ZAZLvan de Gemeente Enschede ten bedrage van € 41.480
maakt onderdeel uit van de totaalverantwoorde baten van € 1"09"904;
De saldi van de Liquide middelen per 1, januari en 31 decernber 2021 conform de
opgaven van de betreffende bankínsteÍlingen zijn;
De cijfers van de balans per l januari2A2]. overeenkomen met de balans per 31
decernber 2020;
Door ons zijn geen nadere werkzaamheden uitgevoerd die resulteren in een
samenstellingsverklaring. Tevens zijn geen beoordelings- dan wel
controlewerkzaamheden uitgevoerd, waardoor er aan dit schrijven geen zekerheid kan
worden ontleend.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring
Bíj het cpstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de
beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor u als bestuur en de
Gemeente [nschede. U kunt deze rapportage niet aan anderen aïgeven zonder onze
toestemming, tenzij wettelijke voorschriften a nders be pa len.

Enschede, 25 juli 2O22
Jongbloed Accountants B.V.
H. de Vries AA
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