
 

 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: Aan het bestuur van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden 

 

Ons oordeel 

Het beknopt financieel jaarverslag 2021 van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te 

Putten is ontleend aan de jaarrekening 2021 van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden 

waar een beoordelingsverklaring bij is verstrekt. Naar ons oordeel is het beknopt financieel 

jaarverslag in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de beoordeelde jaarrekening 

2021 van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.  

 

Het beknopt financieel jaarverslag bestaat uit:   

1. de samengevatte balans per 31 december 2021;  

2. de samengevatte staat van baten en lasten over 2021; 

3. korte toelichting bij het beknopt financieel jaarverslag.  

 

Beknopt financieel jaarverslag 

Het beknopt financieel jaarverslag bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van RJ 

650. Het kennisnemen van het beknopt financieel jaarverslag en onze verklaring daarbij kan 

derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de beoordeelde jaarrekening van 

de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en onze beoordelingsverklaring daarbij. Het 

beknopt financieel jaarverslag en de beoordeelde jaarrekening bevatten geen weergave van 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze beoordelingsverklaring 

van 5 mei 2022.  

 

De beoordeelde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2021 van 

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in onze beoordelingsverklaring van 5 mei 2022. 

 

Op de jaarrekening 2020 is geen accountantscontrole toegepast, noch is daarop een 

beoordelingsopdracht uitgevoerd. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de 

staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking 

opgenomen bedragen in de balans niet gecontroleerd of beoordeeld 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het beknopt financieel jaarverslag 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van beknopt financieel jaarverslag op basis 

van RJ 650. 

 

Onze verantwoordelijkheden 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of beknopt financieel jaarverslag in 

alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de beoordeelde jaarrekening op 

basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren betreffende 

samengevatte financiële overzichten'.  

 

Leersum, 15 juni 2022 

Van Ree Accountants  

 

w.g. 

Drs, A.H.J. Kraaij RA 


