
 

 

 

 

 

 

Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek 
T.a.v. het bestuur 
Raadhuisstraat 64 
6129 CE Urmond 
 

 
Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en 
additionele informatie van Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek over het boekjaar 
2021. 

 
Geachte bestuur, 

 
OPDRACHT 
Ingevolge uw opdracht hebben wij een aantal specifieke werkzaamheden verricht ten aanzien van 
uw (financieel) jaarverslag en additionele informatie van Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek 
te Urmond over het boekjaar 2021. De te onderzoeken additionele informatie bestaat uit de 
volgende overzichten: 
 
- Specificatie van de bijdragen van derden, inclusief sponsorbijdragen; 
- Specificatie van de bijdragen van derden, inclusief sponsorbijdragen externe 

producenten en overige producenten; 
- Specificatie van de nevenactiviteiten; 
- Specificatie van bartering contracten. 
 
Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 

 
AARD EN REIKWIJDTE VAN DE VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’. 

 
Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden volgens het 
onderzoeksprotocol zoals opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording 
Publieke Lokale Media-instellingen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. 

 
Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van deze 
werkzaamheden betekent dit dat op het (financieel) verslag en additionele informatie 
geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is 
uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend 
omtrent de getrouwheid van het (financieel) jaarverslag en de additionele informatie. 
 
 



 

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit 
rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij 
wijzen u er op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een 
controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere 
onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang 
kunnen zijn. 
 
BESCHRIJVING UITGEVOERDE SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN 
De uitgevoerde werkzaamheden worden beschreven in het onderzoeksprotocol zoals 
opgenomen als bijlage bij het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale 
Media-instellingen. 
Specifiek hebben wij de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 Het vaststellen dat het (financieel) jaarverslag juist en volledig is ontleend aan de 

administratie van de media-instelling. 
 Het vaststellen dat het bestuursverslag geen materiële tegenstrijdigheden 

met (financieel) jaarverslag bevat en/of een materieel onjuiste voorstelling 
van zaken bevat. 

 Vaststellen dat het (financieel) jaarverslag en de additionele informatie is opgesteld in 
overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen in het Handboek Financiële 
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. 

 Het vaststellen dat de additionele informatie juist en volledig is ontleend aan de 
administratie van de media-instelling. 

 Het vaststellen dat de additionele informatie in overeenstemming is met de 
informatie in het (financieel) jaarverslag. 

 
BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE BEVINDINGEN 
De feitelijke bevindingen van de beschreven werkzaamheden zijn als volgt: 
 
 Vastgesteld dat het (financieel) jaarverslag juist en volledig is ontleend aan de administratie 

van Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek.  
 Vastgesteld dat het bestuursverslag geen materiële tegenstrijdigheden bevat met het 

(financieel) jaarverslag en eveneens geen materieel onjuiste voorstelling geeft van zaken. 
 Vastgesteld dat het financieel jaarverslag en de additionele informatie is opgesteld in 

overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen in het Handboek Financiële 
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. 

 Vastgesteld dat de additionele informatie juist en volledig is ontleend aan de administratie van 
de media instelling. 

 Vastgesteld dat de additionele informatie in overeenstemming is met de informatie in het 
(financieel) jaarverslag. 

 
BEPERKING IN HET GEBRUIK EN VERSPREIDINGSKRING 
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor doeleinden zoals beschreven in het Handboek 
Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. Het is niet bestemd om 
openbaar gemaakt te worden anders dan verstrekking aan het Commissariaat voor de 
Media. Dit omdat anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden 
de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij attenderen u er derhalve op dat het 
rapport niet aan anderen mag worden verstrekt zonder onze uitdrukkelijke toestemming 
vooraf. 



 

 
 

Kerkrade, 15 juli 2022 
 
Limpens Accountancy, fiscale  
en juridische dienstverlening 
 

 
F.A.E. Limpens AA RB 
 
 

Bijlagen: 
- gewaarmerkt (financieel ) jaarverslag 
- gewaarmerkte additionele informatie 
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Gewaarmerkt d.d. 15 juli 2021 door F.A.E. Limpens AA RBGeen accountantscontrole toegepast
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