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Accountants

Aan het bestuur en directie van
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Herengracht 220
1016 BT  AMSTERDAM

Harderwijk, 29 juni 2020

Betreft                                                                             Ons kenmerk 

Toestemming openbaarmaking controleverklaring 16667/19

Geacht bestuur en directie,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het door u opgestelde samengevatte jaarrekening 2019, 
voorzien van onze getekende controleverklaring d.d. 29 juni 2020. Wij bevestigen u akkoord te gaan 
met het opnemen van deze controleverklaring bij samengevatte jaarrekeningen die overeenkomen 
met het bijgevoegde exemplaar. Wij hebben de controleverklaring voorzien van een digitale 
handtekening, die gekoppeld is aan het beroepscertificaat. Het is niet mogelijjk om wijzigingen in deze 
samengevatte jaarrekening aan te brengen.

Toestemming openbaarmaking controleverklaring
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring wordt openbaar 
gemaakt, mits de opgemaakte samengevatte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld.
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze samengevatte 
jaarrekening. Indien u deze deze samengevatte jaarrekening en de controleverklaring opneemt op 
Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de 
Internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de samengevatte jaarrekening in niet-
bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen 
indien de lezer de samengevatte jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant 
gecontroleerde jaarrekening").

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere 
toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs
J.J. Zoeteman RA
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