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Aan de commissie van toezicht en bestuurder van  
Vereniging PON 
t.a.v. mevr. M. Schouten 
Raadhuisplein 1 
7031 AW Wehl 
 
 
 
Datum Behandeld door Ons kenmerk 
Veenendaal, 23 november 2020 Drs A.F.J. van der Velden RA  

Onderwerp Uw kenmerk 
Offerte accountantsdienstverlening - 

  

Geachte mevrouw Schouten, 
 
U heeft ons verzocht een offerte uit te brengen voor het verzorgen van de accountantscontrole 
van de jaarrekening van de Vereniging PON. Ons kantoor bedient thans ruim 100 besturen in 
primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn wij actief in het MKB en in de sector lokaal 
bestuur.  
 
Kenmerkend voor de aanpak van RA12 is onze sterke klantgerichte benadering. Kernwoorden zijn 
toegankelijk, proactief, pragmatisch, sympathiek, oprecht  en oplossingsgericht. Doordat wij onze 
controle uitvoeren met het hele team in huis (van accountant tot assistent) leveren we maatwerk 
en kunnen we een korte doorlooptijd van onze audit garanderen. Bij ons geen eindeloze 
vragenlijsten en vaag taalgebruik maar korte lijnen en afspraak is afspraak. 
 
Wij leveren een goede kwaliteit tegen een vaste prijs en onderscheiden ons met name in de 
manier waarop we het werk uitvoeren. Duidelijk communicatie, pragmatisch waar het kan en met 
oog voor u en samen met u als onze klant.  
 
Door onze jarenlange aanwezigheid in het onderwijs hebben wij een goede relatie opgebouwd 
met de onderwijsinspectie. Jaarlijks toetst de onderwijsinspectie de toereikendheid van onze 
dossiers die consequent als goed worden beoordeeld. 
 
RA12 werkt met volledig elektronische dossiers en een portal voor de uitwisseling van bestanden. 
Wij hebben EDP kennis in huis en beschikken over een netwerk van deskundigen waarmee wij u in 
contact kunnen brengen daar waar het de auditfunctie en de hierbij behorende natuurlijke 
adviesfunctie overschrijdt. Door onze jarenlange betrokkenheid in het onderwijs kunnen wij u 
voorzien van op maat gemaakt adviezen over de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld benchmark 
informatie.  Pragmatisch waar het kan en alert wanneer het moet ! 
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Wij laten u graag  in deze offerte zien dat RA12 voor de controle van de jaarrekening 
van uw vereniging een uitstekende partner is. Wij hebben deze offerte als volgt 
ingericht: 

1. Uitgangspunten 

2. Communicatie en rapportage 

3. Kosten accountantscontrole 

4. Tot slot  
 

1.   Uitgangspunten 

Uitgaande van onze controlebenadering, de kennis die wij hebben van uw organisatie 
en de werkwijze van het administratiekantoor Cabo, hebben wij de 
accountantskosten berekend. Bij deze berekening zijn wij ervan uitgegaan dat wij op 
een goede en efficiënte wijze gebruik kunnen maken van: 
 
Algemeen: 
 

• een adequate administratieve organisatie en de daarin opgenomen 
maatregelen van interne beheersing, voor zover mogelijk binnen uw 
organisatie  en voorts ook binnen  het administratiekantoor (Cabo). 

 
Jaarrekening: 
 

• een compleet afgewerkte en intern gecontroleerde (concept) jaarrekening; 
• een compleet voorbereid controledossier; 
• inzicht in de notulen van uw stichting; 
• inzicht in de gebeurtenissen na balansdatum; 
• inzicht in alle overige vastleggingen en documenten noodzakelijk voor de controle van de 

jaarrekening. 
 

 
 
Het volledig en kwalitatief goed aanleveren van het hiervóór bedoelde 
controledossier(s) is een wezenlijke voorwaarde voor de hierna genoemde 
geoffreerde bedragen evenals voor het efficiënt kunnen uitvoeren van de controle. 
Daarnaast gaan wij ervan uit dat wij een voornaam deel van onze werkzaamheden 
kunnen uitvoeren bij Cabo. 
 

2.   Communicatie en rapportage 
 
RA12 hecht grote waarde aan een open relatie met uw organisatie en met het 
administratiekantoor. Belangrijk hierbij is communicatie, niet alleen schriftelijk maar 
vooral mondeling; niet alleen tijdens de uitvoering van de controlewerkzaamheden, 
maar ook en vooral vooraf en achteraf met uw bestuur en medewerkers van het 
administratiekantoor. 
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Naast mondelinge communicatiemomenten zijn er  uiteraard ook schriftelijke 
communicatiemomenten te onderkennen. Naar aanleiding van onze 
controlewerkzaamheden zullen wij u op een aantal wijzen rapporteren: 
 

• een controleverklaring bij de jaarrekening van uw stichting;  
• een rapport van bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde 

controle 
specifiek toegespitst op uw situatie. 

 
 
Daarnaast stellen wij het op prijs minimaal één keer per jaar in de gelegenheid 
gesteld te worden om onze bevindingen te bespreken met het bestuur. Tijdens dit 
overleg kunnen de belangrijkste punten vanuit onze controle en eventuele actuele 
ontwikkelingen onderwerp van de bespreking vormen. Tevens vormt deze bespreking 
een goed aanknopingspunt om onze dienstverlening met u evalueren. Dit biedt ons 
de mogelijkheid onze dienstverlening steeds zoveel mogelijk op uw wensen toe te 
snijden. 

De door ons voorgestelde communicatie- en rapporteringstructuur kan uiteraard in 
onderling overleg nader worden vastgesteld en aangepast. 
 
Wij zijn gewend onze cliënten tijdig een overzicht te verstrekken van de opbouw van 
een voor onze controle bruikbaar dossier met relevante stukken, specificaties, interne 
afstemmingen e.d. Ook zijn wij graag bereid checklists beschikbaar te stellen die op 
basis van onderling te maken afspraken intern door u kunnen worden gehanteerd. 
Dit bevordert een efficiënte controle en een matiging van de accountantskosten. 
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3.   Kosten accountantscontrole 
 
Op basis van deze uitgangspunten kunnen wij u de bovengenoemde controles en 
overige diensten aanbieden tegen de volgende tarieven (alle in deze offerte 
genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting): 
 
Jaarrekening: 
De controle van de jaarrekening van uw vereniging bedraagt voor 2020 € 4.250,-  
 
Wij gaan er dan vanuit dat wanneer u voor ons kantoor kiest u ons opdracht geeft 
voor de controle van de boekjaren 2020,2021 en 2022 en zullen in deze periode het 
auditbudget indexeren op basis van de loonkostenontwikkeling in de sector.  
 
RA12 werkt met vaste prijzen en wij geven u op voorhand de garantie dat wij geen 
meerwerk in rekening zullen brengen.  

Wij hebben een exemplaar van onze algemene voorwaarden bijgesloten. 

4.   Tot slot 

Wij vertrouwen er op u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.  

Indien u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst kunt u hiervoor contact 
opnemen met ondergetekenden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
A12 Registeraccountants B.V. 
 
 

 
 
 
Drs A.F.J. van der Velden RA 


