“ Geachte
Als eerste willen wij u bedanken voor uw aanbieding met betrekking
tot het uit te voeren boekenonderzoek van de Stichting Woonbelangen
Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG).
In haar laatste vergadering kwam de vraag naar voren of de door het
IB-SWR geformuleerde onderzoek wel in totaal in uw aanbieding is
opgenomen. Voor de zekerheid willen wij dit nogmaals bij u verifiëren.
Het onderzoek betreft
= de periode waarvan de startdatum de datum moet zijn waarop vanuit de SWR een splitsing
plaatsvond en de SROG werd opgericht, tot en met 17-06-2020; de startdatum betreft het
moment
dat de SROG is opgericht
= een analyse van het startkapitaal van de SWR/SROG op 01-01-2008
en het eindkapitaal op 17-06-2020
= per kalenderjaar de inkomsten van de SWR / SROG
( waaronder de ingelegde retributie van de eigenaar/bewoners en
de opbrengsten van de financiering / huur / verkoop van onroerend
goed mede gerelateerd aan de op dat moment geldende marktconforme
tarieven )
= per kalenderjaar de uitgaven van de SWR / SROG
= de balansposities van de SWR / SROG per 31 december van ieder kalenderjaar
gebaseerd op de in de kalenderjaren gevoerde boekhoudingen met de
onderliggende banktransacties. Hierbij wordt opgemerkt, dat ervan uitgegaan
wordt dat dit een sluitend geheel is en dat de hiervoor benodigde
boekhoudkundige- en bankgegevens indien deze niet zijn aangeleverd zij
alsnog worden achterhaald voor zover wet en regelgeving dat toelaat.
Tevens behelst het onderzoek een forensische analyse van de uitkomsten
van de financiën per kalenderjaar, de financiële transacties door de jaren
heen mede in relatie tot de onderlinge verhouding van de SWR en SROG
ter verificatie van de juistheid en volledigheid van de verantwoording en
rechtmatigheid van de financiële transacties (inclusief de kasstromen)
en de legitimiteit van uitgaven van de SWR en SROG.
De resultaten (analyse, conclusies en aanbevelingen) van het onderzoek
dienen naast de vermelding in een eindrapport ook op een ‘visuele’ manier
gepresenteerd te kunnen worden tijdens een Vergadering van Deelnemers
van de SWR door het onderzoeksbureau.
Wij willen u verzoeken als reactie op deze mail aan te geven of het
bovenstaande in uw aanbieding naar uw mening afdoende is verwerkt.
Zo niet, dan zouden wij graag een aangepaste aanbieding van u
verkrijgen. Gezien de ingeschatte doorlooptijd van het onderzoek, willen
wij u verzoeken zo mogelijk per ommegaande te reageren, zodat wij tot

de uitvoering van het onderzoek over kunnen gaan.
Met belangstelling wachten wij op uw reactie.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en een vriendelijke groet,
Interim Bestuur Stichting Woonbelangen Riverparc

