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U ontvangt het Jaarverslag 2016 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei 
Educatief. Dit verslag omvat het Bestuursverslag 2016 en de Jaarrekening 2016. 

De stichting heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 72.407. Het 
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

De controleverklaring van de accountant is aan het einde van het Jaarverslag 2016 opgenomen. 
Op voorschrift van de accountant mag slechts de niet van de handtekening voorziene verklaring 
in dit document worden opgenomen, aangezien het Jaarverslag 2016 valt onder de W.O.B. 

De originele en gewaarmerkte versie van het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2016, getekend 
door de accountant, de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, liggen op ons 
kantoor in Amersfoort ter inzage. 

De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring aan de jaarstukken verleend in de vergadering van 
18 april 2017. Het College van Bestuur zal het Jaarverslag 2016 definitief vaststellen in haar 
vergadering van 10 mei 2017. 

Conform artikel 16 lid 2 van de statuten van de stichting Eem-Vallei Educatief worden de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de 
Jaarrekening kenbaar te maken. 

Wij verzoeken u om ons zo spoedig mogelijk een reactie te doen toekomen. Wij zullen de eventuele 
kanttekeningen in uw zienswijze voorleggen aan de Raad van Toezicht en waar nodig een reactie 
geven. 
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