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Geacht bestuur, 
 
Op verzoek van de penningmeester van uw bestuur, de heer Alex Smidts, heb ik de controle van de 
boekhouding van uw stichting verricht voor het boekjaar 2019. Graag wil ik u hierbij mijn bevindingen 
doen toekomen. 
 
De boekhouding over 2019 is verricht conform het zogenoemde kasstelsel. Dit houdt in dat de 
kosten en baten zijn geboekt op de datum van betaling en ontvangst. Een uit december 2018 
daterende factuur is om die reden op juiste wijze in 2019 als kosten geboekt. Alle overige kosten en 
baten zijn binnen het boekjaar 2019 geboekt en er is dan ook geen sprake van overlopende posten 
per 31 december 2019. Verwerking volgens het kasstelsel heeft consistent plaatsgevonden in 2019. 
 
Met betrekking tot de kosten zijn alle kosten juist verwerkt en op een overzichtelijke wijze in de 
jaarrekening zichtbaar gemaakt. Van alle gemaakte kosten, naast de bankkosten, zijn documenten 
aanwezig die de gemaakte kosten onderbouwen. De uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van 
Amani Children’s home zijn op een juiste wijze verwerkt en verantwoord. 
 
Met betrekking tot de donateurs is bij controle gebleken dat in de jaarrekening bij een drietal vaste 
donateurs de totaal telling afweek van de telling uit de bankmutaties. Deze zelfde afwijking was 
zichtbaar bij de reguliere en incidentele donateurs. In overleg met de penningmeester heb ik deze in 
de jaarrekening gecorrigeerd. Met betrekking tot de totale donateur ontvangsten is er geen sprake 
van verschil in inkomsten, de correctie heeft slechts toepassing op de tellingen van de diverse 
donateurs. Afgezien van deze mutaties zijn alle inkomsten op de juiste wijze verwerkt en 
verantwoord.  
 
De controle van de banksaldi heeft laten zien dat de in de jaarrekening vermelde banksaldi volledig 
aansluiten bij de door de bank opgegeven saldi per begin en einde van het boekjaar 2019.  
 
Het eigen vermogen van de stichting is gelijk aan het banksaldi per 31 december 2019. 
 
Mijn conclusie is dat de boekhouding over 2019 op een juiste wijze is gevoerd en dat de 
jaarrekening een juiste weergave geeft van de financiële situatie van Stichting Vrienden van Amani 
Straatkinderen Tanzania. 
 
Ik wil u hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen om deze controle te mogen uitvoeren. 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit schrijven dan hoor ik dat graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
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