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Aan het bestuur van
Stichting OndernemersFonds Waddinxveen  
Kastanjelaan 55  
2743 BX  Waddinxveen

Gouda, 7 juni 2019
 
 

Betreft: jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de jaarrekening 2018 van uw besloten
vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 251.413 en de winst-en-verliesrekening
sluitende met een resultaat van € 21.160.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting OndernemersFonds Waddinxveen te Waddinxveen is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met Richtlijn c1 Kleine organisaties zonder winststreven, uitegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting OndernemersFonds
Waddinxveen 



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hoogachtend,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

drs. O.C.H. Kempkes RA 
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ALGEMEEN

Bedrijfsactiviteiten
De activiteiten van Stichting OndernemersFonds Waddinxveen bestaan voornamelijk uit het fungeren als
contractspartner voor de gemeente Waddinxveen in verband met de bekostiging van collectieve initiatieven in
het economische belang van ondernemers in de gemeente Waddinxveen waarbij tevens culturele, sportieve en
educatieve instellingen in de gemeente Waddinxveen worden betrokken.

Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door J.A. Doeleman, J. Molenaar en E.J. Blonk. 

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
te Waddinxveen
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Bestuursverslag 
 
Jaarverslag 2018 van het bestuur van St. Ondernemersfonds Waddinxveen 
 
Met ingang van 1 januari 2016 is het Ondernemersfonds Waddinxveen actief. De oprichting van het 
ondernemersfonds is een initiatief van de gemeenteraad. Het is uitgewerkt in samenwerking met 
de lokale overkoepelende ondernemersverenigingen nl. 
 
- Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW); 
-  Land- en Tuinbouworganisatie (LTO-afdeling Waddinxveen). 
 
Het doel van het ondernemersfonds is financiële ondersteuning te bieden aan lokale ondernemers 
en sportieve, culturele en educatieve verenigingen die gezamenlijk een project willen uitvoeren om 
hun gebied, sector of de gemeente mooier, schoner, veiliger en gezelliger te maken met als ultiem 
doel bij te dragen aan een optimaal ondernemers- en leefklimaat in Waddinxveen.  
 
De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn opgenomen in het convenant tussen de gemeente en 
het OFW over de periode vanaf 1-1-2016 tot en met 31-12-2019. Zowel de Gemeente als het OFW 
storten tot en met 2018 jaarlijks € 50.000,- in het fonds.  Het fonds wordt gefinancierd door een 
kleine verhoging van de aanslag OZB-niet woningen voor eigenaren en gebruikers wat neerkomt op 
een verhoging van ongeveer 1,7% van de aanslag. Het OFW werkt met ambassadeurs. Dit zijn 
vertegenwoordigers van de gebieden en sectoren. Zij zijn belangrijk voor het bestuur en zijn de 
aangewezen personen om kennis en ervaringen uit te wisselen.  
 
Voor de periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2022 zal het convenant vervangen worden door een 
subsidiebeschikking.  
 
Het bestuur bestond per 1 januari 2018 uit: 
- Co Doeleman  voorzitter 
- Egbert Jan Blonk penningmeester 
- Janny Molenaar secretaris 
 
Het bestuur van de stichting heeft per 9 januari 2019 een wijziging ondergaan. Co Doeleman heeft 
zijn voorzitterschap neergelegd. Hiervoor in de plaats is Bernard Oosterom toegetreden.  
 
Het bestuur vergaderde in 2018 6 keer en 3 maal heeft er overleg plaats gevonden met de 
gemeente. In oktober was er een ambassadeursbijeenkomst.  In deze bijeenkomst hebben wij als 
bestuur er met nadruk op gewezen gebruik te maken van de beschikbare gelden en ook 
voorbeelden aangedragen van andere fondsen. Daarnaast hebben wij de ambassadeurs 
geadviseerd het als vast agendapunt in de vergaderingen van de betreffende gebieden en sectoren 
op te voeren.  
 
 
 
 



       

 

De komende jaren zullen wij als bestuur de ambassadeurs ondersteunen en structureel op de 
hoogte stellen van de beschikbare gelden. Door deze initiatieven verwachten wij dat het 
beschikbare trekkingsrecht in de toekomst verder zal dalen. Daarnaast is ons als bestuur van het 
OFW er alles aan gelegen om samen met de Gemeente een vervolg te geven aan het OFW in een 
volgende collegeperiode.  Daarvoor worden het komende jaar de nodige initiatieven genomen. 
 
 
 
Onderstaand een toelichting van de projecten in 2018: 
 
Toelichting projecten 2018: 
 
Detailhandel:  Intocht Sinterklaas 2018 
 Goods ‘n Foods  
Coenecoop: Parkmanagement, bewegwijzering, City Marketing, promotie 

bedrijventerrein, collectieve beveiliging, website. 
Doelwijk: Parkmanagement, City Marketing, collectieve beveiliging, 

nieuwsbrief, Bedrijfsbezoek Innovatie 
Sport: Korfbaltoernooi basisscholen  
 
 
 
Toekomstige projecten: 
 
Beveiliging Noord-Zuid 
Weids Bloemendaal 
Intocht Sinterklaas 2019 
Vervanging openbare verlichting VBC 
Judomatten en -pakken 
Glasvezel Coenecoop 



A   BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa 330          28                

Liquide Middelen 251.083   219.911       

Totaal 251.413   219.939       

31-12-2018 31-12-2017
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 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

VASTGELEGD VERMOGEN 

Bestemmingsreserve projecten 144.513   181.524    
Toegezegde bestemmingsreserve 58.170     

202.683   

KORTLOPENDE SCHULDEN

Toezeggingen projecten 46.010     35.731     
Overlopende passiva 2.720       2.684       

48.730     38.415     

Totaal 251.413   219.939   

31-12-2018 31-12-2017
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B  Staat van baten en lasten over 2018

Begroting 
2018

€ €

Baten 

Subsidie Gemeente 2017 100.000
Subsidie Gemeente 2018 100.000 -              

Som der Baten 100.000 100.000 100.000

Lasten 
Projecten 72.898 94.400 44.531
Overige lasten 6.020 5.500 5.306
Som der lasten 78.918 99.900 49.837

Resultaat 21.082 100 50.163

Financiële baten 78 100 212

Resultaat 21.160 0 50.375

Resultaatbestemming

Mutatie bestemmingsreserve 21.160 0 50.375

2018
Exploitatie Exploitatie

2017
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C   Algemene Toelichting

Algemeen

De stichting is opgericht op 2 december 2015

Waardering grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn c1 Kleine organisaties zonder
winststreven, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De activa en passiva worden, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking
hebbende baten en lasten. De lasten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. 

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (=nominale waarde), 
waarbij indien noodzakelijk rekening wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid.

Baten

De subsidie van de Gemeente wordt ten gunste van de staat van baten en lasten geboekt
zodra er een redelijke zekerheid is dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de 
subsidie is/wordt verkregen.

Projecten

Projecten worden verantwoord in het verslagjaar indien het bestuur een projectaanvraag
positief heeft bevonden en in het verslagjaar een toezegging aan de ontvangende
partij heeft plaatsgevonden. 

Fiscale positie

Bij het opstellen van de jaarrekening is er van uitgegaan dat de stichting niet onder
het regime van de vennootschapsbelasting valt.

Doel van het fonds is het fungeren als contractspartner voor de gemeente Waddinxveen in 
verband met de bekostiging van collectieve initiatieven in het economische belang van 
ondernemers in de gemeente Waddinxveen waarbij tevens culturele, sportieve en educatieve 
instellingen in de gemeente Waddinxveen worden betrokken.
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D   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

2018 2017
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen rente 18                   24                   
Omzetbelasting 311                 4                     
Nog te ontvangen subsidies -                     -                     

329                 28                   

LIQUIDE MIDDELEN

ABN AMRO Bank N.V. rekening courant 10.782            44.693            
ABN AMRO Bank N.V. spaarrekening 240.301           175.218           

251.083           219.911           
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D   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

VASTGELEGD VERMOGEN 2018

€
Bestemmingsreserve projecten 
Dit betreft de reserve die wordt aangehouden voor projecten in de verschillende gebieden.

Stand per 1 januari 181.524         
Dotaties boekjaar 100.000         
Onttrekkingen/ besteding projecten 26.888      
Toezeggingen boekjaar 46.010      
Toezeggingen voor toekomstige kosten 58.170      

131.068-         
Naverrekening bestemmingsreserve / adm. kosten 5.942-             
Stand per 31 december 144.513         

De bestemmingsreserve ultimo boekjaar is als volgt per gebied te specificeren:

Agrarisch 13.338          4.021              17.359            239           17.120           
Coenecoop 22.096          17.314            39.410            8.660              8.660            5.863            1.029        32.519           
Detailhandel 9.098            9.101              18.199            5.000              10.000          8.123            541           4.535             
Distripark 59.050          27.948            86.998            1.405              19.664          26.334          12.170            1.661        28.574           
Horeca 497              1.258              1.755              1.000            75             680               
Noord - Zuid 39.713          14.494            54.207            500              43.500            861           9.345             
Nuts 2.718            412                 3.130              24             3.105             
Onderwijs 3.127            3.186              6.313              6.000              6.000            189           6.124             
Ongebouwd 3.465            2.856              6.321              7.500              7.500            170           6.152             
Overig 21.491          16.981            38.472            7.166              9.295            5.202            2.500              1.009        27.632           
Sport 6.931            2.429               9.360               -                     -                   489               -                      144           8.727             

181.524         100.000           281.524           35.731            62.619          46.010          58.170             5.942         144.513         

Toegezegde bestemmingen bestemmingsreserve 58.170           

2018 2017

KORTLOPENDE SCHULDEN

Toezeggingen projecten 46.010      35.731           
Betreft toezeggingen projecten aan de gebieden, waarvan betaling in het volgende jaar zal
plaatsvinden. 

Overlopende passiva 
Overige nog te betalen kosten 2.720        2.684             

2.720        2.684             

 Gebieden en sectoren Uitbetaald 

Toegezegd voor 
toekomstige 

kosten
Algemen 
kosten

Bestemmings-
reserve 2018

Bestemmings-
reserve 2017

Trekkingsrecht 
2018

Netto 
Trekkingsrecht t/m 

2018 Toegezegd in 2017
Toegezegd 2018 
nog niet betaald
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E   TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018

Exploitatie Begroting Exploitatie
2018 2018 2017

€ € €
Baten

Subsidie 2017 100.000  
Subsidie 2018 100.000           100.000            -            
Totaal 100.000           100.000            100.000  

Lasten

Agrarisch -                     3.796               -            
Coenecoop 5.863              16.344             8.660     
Detailhandel 13.123            8.591               10.000   
Distripark 44.593            26.383             2.705     
Horeca 1.000              1.188               2.500     
Noord - Zuid 500                 13.682             -            
Nuts -                     389                  -            
Onderwijs -                     3.008               6.000     
Ongebouwd -                     2.696               7.500     
Overig 7.331              16.030             7.166     
Sport 489                 2.293               -            
Projecten 72.899            94.400             44.531   

Overige lasten

Automatisering en website 1.200              4.500               1.700     
Secretariaatskosten 2.374              1.159     
Porti en drukwerk -                     800                  -            
Bestuurskosten -                     170                  65         
Kosten administratie en jaarrekening 2.320              2.250               2.250     
Advieskosten -                     -                      -            
Oprichtingskosten -                     -                      -            
Rente- en bankkosten 126                 125                  132        
Overige algemene kosten -                     255                  -            
Totaal Algemene kosten 6.020              8.100               5.306     

Financiële baten en lasten
Rente baten 78                   100                  212        

Gedurende het verslagjaar zijn er geen personeelsleden in dienst van de stichting.

De bestuursleden van de stichting genieten geen bezoldiging.

Ondertekening jaarrekening
Waddinxveen,            2019

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen
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