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Aan: Bestuur Stichting Streekmuseum Opsterlan

BEOORDELINGSVERKLARING
Virtus

Opdracht

Wij hebben bijgaande gewaarmerkte jaarrekening 2014 van Stichting Streekmuseum Opsterlan te Gorredijk
pagina 3tot en met 9beoordeeld. De jaarrekening Is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de stichting. Het Is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring Inzake de jaarrekening te
verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400
"Opdrachten tot het beoordelen van financlele overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak ult het inwinnen van inllchtlngen bij functionarlssen van deentltelt en het uitvoeren
van cijferanaiyses met betrekklng tot de financiele gegevens. Door de aard en de omvang van onze
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de
getrouwheld van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid Is lager dan die weike aan een
accountantsverklaring kan worden ontleend.

Conclusle

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebieken op basis waarvan wij zouden moeten conctuderen dat
bijgaande gewaarmerkte jaarrekening (6 pagina's) geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Streekmuseum Opsterlan per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met TItel 9 Boek 2 BW alsmede Is besteed in overeenstemming met
de doelstellingen ult de subsidiebeschikking van 25 februarl 2014, met kenmerk 2014-06867 namelljk
"Activitelten die bijdragen aan het vergroten en bewaren van de Identiteit van Opsterlands verleden".

Voorts heeft het bestuuraangegeven dat de voigende Inspannlngen zljn verricht;

• Het Streekmuseum is doorgegaan met de modernisering en aanpassing van de collectie;
• Het Streekmuseum heeft geprobeerd nieuw en jong publiek te berelken, o.a. door daar educatie

voor te ontwikkelen;

Het Streekmuseum zai het draagvlak onder de bevolking handhaven ofuitbreiden door de
Inschakeling van vrljwilligers;

• HetStreekmuseum heeft in 2014 minimaal 4 exposlties georganlseerd;

• Het Streekmuseum richt zlch op publiek ult Opsterland en daarbuiten;

• Het Streekmuseum zoekt bij haar activitelten naar samenwerking met andere musea en Initiaileven
op het gebied van recreatie en toerisme.

Ons is nIets gebieken waarult wij zouden moeten concluderen dat deze inllchtlngen geen getrouw beeld
geven van de werkelijkheld.
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