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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN MET BETREKKING TOT  
financiële subsidieverantwoording 2020  
  

Aan: Stichting Zorgboerderij Slangenburg (tot en met 23 december 2021 Zorgboerderij 
Slangenburg) 

Opdracht 
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot financiële 
subsidieverantwoording 2020. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel de 
rechtmatigheid van de bestedingen te toetsen aan het gemeentelijke protocol en de voorwaarden 
zoals vereist in de beschikking van gemeente Doetinchem met kenmerk 1273091 / 1500122 
gericht aan Zorgboerderij Slangenburg. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn tot 
stand gekomen in overleg met de beoogde gebruikers, zijnde Gemeente Doetinchem, specifiek de 
heer M. ten Pas van de Gemeente Doetinchem. In ons overleg van 7 juli 2021 met Falco Jansen, 
Eric Bruil en de heer M. ten Pas. 

De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van 14 februari 2022.  

Verantwoordelijkheden 
Het is de verantwoordelijkheid van u en Gemeente Doetinchem om te bepalen of de 
overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven 
beschreven doel.   

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 
4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'. Bij het 
uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).  

Werkzaamheden en bevindingen 
In deze paragraaf is en beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en 
feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen 
betekenen voor financiële subsidieverantwoording 2020 in zijn totaliteit. U en Gemeente 
Doetinchem zullen hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u en Gemeente 
Doetinchem gebruik kunnen maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere 
beschikbare informatie.   

Wij zijn nagegaan of Zorgboerderij Slangenburg de ontvangen subsidiegelden van € 250.000 
heeft besteedt aan (arbeidsmatige) dagbesteding en participatie op Zorgboerderij Slangenburg 
voor het boekjaar 2020.  

In overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden zijn wij nagegaan of: 

1] De begroting zoals opgenomen in de financiële subsidieverantwoording 2020 overeenkomt 
met de begroting zoals in de aanvraag van de subsidie is opgenomen.  

De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

geen bevindingen 

2] De verantwoorde gerealiseerde kosten overeenkomen met de verantwoording van de kosten 
in de financiële administratie van Zorgboerderij Slangenburg en Lunchroom Buuls.  

De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

geen bevindingen 
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3] De verantwoorde gerealiseerde kosten, zoals opgenomen in de financiële 
subsidieverantwoording 2020 overeenkomt met de begrote kosten en zijn besteedt aan de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. Waarbij wij het grootboek in detail hebben 
doorgelopen, de uitgaven hebben besproken met de externe boekhouder, met de eigenaar 
Falco Jansen en medewerkster Vera Budel. Daarnaas hebben wij de uitgaven van  > € 100 
aangesloten met onderliggende documenten, zoals inkoopfacturen, bonnen en bankbetalingen.  

  
De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

geen bevindingen 

4] De toelichting op de verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde cijfers over 2020 
overeenkomen met de financiële verantwoording in de administratie en de verklaringen van 
de direct betrokkenen binnen de organisatie.  

 
De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

geen bevindingen 

 
Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde 
gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor Gemeente Doetinchem. U kunt deze 
rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften 
anders bepalen.  

 

Zutphen, 16 maart 2022  

Veenhuis en Muijs Accountants en Adviseurs  

 

 

 

drs. S. Veenhuis – Muis AA RC  
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