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A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel

WILhebberl. de Jaarrekening 2021 van Nederlandse Onderwatersport Bond te Veenendaal

Naar-ons-oor,deel geeft de in dit raPPOrt opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
' samenstelllng., ya n. het verlTlogen van de Nederlandse Onderwatersport Bond-per~31~dece^be72b2 '1'

elv*an"het-re^ultaat. over 2021 in ove,reenstemming met Richtlijn'C1 kleine-organjsaties"2onder
wmststreven'. - Tevens delen wij mede dat aan de RÏchtlijnen Sportagenda"2021'^an~NOC*NSF'Ïs
voldaan. De jaarrekening bestaat uit:

. de balans per 31 december 2021,

. de winst- en verliesrekening over 2021;en

. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaaaevina en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

WLhebben onze. contr°le uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
c/ontrolestandaarden.. Yallen- on2e verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn-beschreven'in"de'sectie

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Onderwatersport Bond zoals vereist in de Verordenina inzake
de^onafhankeNjkheid^yan accountants bij assurance-opdrachten (Vi0)~ en'andere'voor" de"
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij'voldaan'aan de Veroróe^r
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wijwnden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
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A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het financieel bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

. alle informatie bevat die op grond van Richtlijn C1 'kleine organisaties zonder winststreven'
vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwiikir
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel bestuursverslag.'

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Wij^hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederian'dse

corl, trolestandaarden' ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Önze'controre "bestond
onder andere uit:

* het. identlficeren en inschatten Yan de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze "risico^ bepalenen~uitvoeren"^a^
TOntrolewerl<zaam. heclen^en. het verkrugen van controle-informatie die voldoende en geschi'kt'is'als

.

VOOLOns-oorcleel'. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
w-ordt. grote,r:danblj_fouterl- BiJ. fraude. kan sprake zijn van samenspanning, 'valsh&doin'geschrïfte"
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd worsteilen 'valzaken oi
het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
.

co-n-?r5>i^rk^aan?hT<:len te. selecteren dis passend zijn in de omstan^gheden. '"~D~eze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaaaevina en
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die'daarover

in de jaarrekening staan;
' het. vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens-, h_eLO P basis van de verkre9en controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen'en
S^^:h.T^^n_zijn_WÏarcl. oor. gerede . twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming" haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een'onzekerh'e'id'van
^?.elil6-1 ̂ ?.g. be-s?:aTt' f.ij? ,wiJ verPlichtom aandacht in onze controle verklaring te vestigen op de

relevar1te ge.re,lateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zij^'moeten
wlj^onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op" de controle-informatie'die
verl<regen. is. tot de datum. van onze controlev'erkraring. Toekomstige'gebeurtenissen "of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continufteit'nieUanfler'kan
handhaven;

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
toelichtingen;

. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

wij-commun. iceren methet bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder'eve'ntueie
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eist, 29 april 2022
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