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1. Samenstellingsverklaring van de accountant

Geacht bestuur, 

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 2020 en de staat 

van baten en lasten over 2020 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 Titel 9 Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Wij hebben geen controle- of 

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 

met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Gouda, 18juni2021 

L,.nsigt accounté.nts en belastingadviseurs B.V. 

F.C. van Hoeper, AA

LansIgt accountants en belastingadviseurs B.V. (sinds 1946) heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk Op al onze diensten zijn 

de algemene voorwaarden van toepassing (KvK Utrecht nr 5146) KvK Leiden nr 2805344 IBAN NL88INGB0652410251 
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2. Algemeen
Activiteiten

De activiteiten van Stichting OndernemersFonds Waddinxveen, statutair gevestigd te Waddinxveen en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64683826, 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.

Oprichting

De stichting is opgericht op 2 december 2015.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door Jan Anker, Egbert Jan Blonk en Bernard Oosterom.

Fiscaliteiten

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

Samenstellingsverklaring afgegeven 5
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Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
Waddinxveen

3. Bestuursverslag
Jaarverslag 2020 van het bestuur van St. Ondernemersfonds Waddinxveen.

Het Ondernemersfonds Waddinxveen (hierna OFW) is sinds 1 januari 2016 operationeel. De oprichting van het 
ondernemersfonds is een besluit van de gemeenteraad. De opzet en werking van het OFW is in samenwerking met 
Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW) en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO-afdeling Waddinxveen) 
uitgewerkt.

Deze afspraken zijn vervolgens opgenomen in een tussen de gemeente en het OFW afgesloten convenant over de 
periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Dit convenant werd per 1 januari 2020 vervangen door een 
subsidiebeschikking. De looptijd van de beschikking eindigt op 31 december 2022. De spelregels bleven ongewijzigd 
ten opzichte van die welke in het convenant waren overeengekomen.

Overkoepelend doel van het ondernemersfonds is om middels financiële ondersteuning van projecten bij te dragen 
aan een optimaal ondernemers- en leefklimaat in Waddinxveen. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door 
samenwerkende lokale ondernemers en sportieve, culturele en educatieve verenigingen die met hun initiatief hun 
trekkingsgebied, sector of de gemeente als geheel mooier, schoner, veiliger of gezelliger willen maken.

Zowel de gemeente als ondernemers storten tot en met 2022 jaarlijks € 50.000,- in het fonds. Het 
ondernemersaandeel in het fonds wordt gefinancierd door een kleine verhoging op de aanslag OZB-belasting voor 
eigenaren/gebruikers van niet-woningen. Bij de start van het fonds in 2016 kwam dit neer op een verhoging van circa 
1,6%. Tegen de achtergrond van de groei in het aantal bedrijven, de toegenomen waarde van bedrijfsvastgoed en de 
bepaling dat de verhoging jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld, is de hoogte van die verhoging al lange 
tijd onderwerp van gesprek tussen het bestuur van het OFW en de gemeente. Naar nu bekend, heeft de gemeente in 
de jaren 2017-2020 een opslagpercentage van 1,35% op de OZB voor eigenaren/gebruikers van niet-woningen als 
uitgangspunt gehanteerd en heeft dit in die jaren een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van € 50.000 opgeleverd.

Het OFW werkt met ambassadeurs. Dit zijn de vertegenwoordigers van de gebieden en sectoren die een 
trekkingsrecht op het fonds hebben. Zij zijn zowel belangrijk voor het bestuur als voor de tot de trekkingsgebieden 
behorende ondernemers of verenigingen. De ambassadeurs zijn de aangewezen personen om kennis en ervaringen 
mee uit te wisselen. De indiening van projecten verloopt ook via hen.

Het bestuur bestond op 1 januari 2020 uit de volgende leden:
Bernard Oosterom, voorzitter
Egbert Jan Blonk, penningmeester 
Jan Anker, secretaris

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan.

Het bestuur is gedurende het jaar 2020 zes keer bij elkaar geweest. Vanwege de beperkende maatregelen in 
verband met de verspreiding van het COVID-19 virus kon er slechts één ambassadeursbijeenkomst doorgang 
vinden, en wel op 24 september 2020 in Cultuurhuys de Kroon.

Lansigt
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Naast de gevolgen van de COVID-19 uitbraak voor de Waddinxveense ondernemers en de bespreking van de 
ingediende projectvoorstellen, heeft ook de deelname vanuit het OFW aan de door de gemeente in het leven 
geroepen kerngroep voor de opstelling van een gemeentelijke economische agenda, prominent op de 
bestuursagenda gestaan. Voor wat betreft dit laatste, is met name gesproken over hoe er een goede procesmatige 
afstemming kan komen tussen wat in de kerngroep over een mogelijke toekomst van het fonds wordt besproken en 
de onder verantwoordelijkheid van het fonds uit te voeren evaluatie die conform de afspraken met de gemeente 
medio 2021 aangeleverd moet worden. Een evaluatie, welke gegevens zal opleveren die relevant zullen zijn voor de 
in het kader van de economische agenda te nemen besluiten. Met het oog op een juiste timing heeft het bestuur het 
besluit genomen de evaluatie naar voren te trekken en eind 2020 al met de voorbereidingen te beginnen. Gezien het 
belang van de evaluatie voor de besluitvorming over de toekomst is er op de eerste plaats gekozen om de evaluatie 
door een onafhankelijke partij uit te laten voeren. Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag is de 
evaluatie afgerond en is gestart met de opstelling van een toekomstvisie. De verwachting is dat deze in april 2021 
gereed zal komen.

Op 24 september is met de ambassadeurs uitgebreid van gedachten gewisseld over de perspectieven die zij zien 
voor een mogelijke voortzetting van het OFW na 2022. Een voortzetting, waarvan al duidelijk is dat die financieel 
door de ondernemers en zonder bijdrage vanuit de gemeente gedragen zou moeten worden. Het betrof een eerste 
verkenning van een mogelijke toekomst, gebaseerd op ervaringen en wensen op het reilen en zeilen van het fonds 
tot nu toe. Uit het gesprek kwam naar voren dat de ambassadeurs hechten aan goed inzicht in de concrete financiële 
consequenties (opslagpercentages) van zowel de huidige als mogelijke toekomstige omvang en inrichting van het 
fonds.

Het gesprek over de toekomst van het OFW na 2022 zal het komend jaar nog nadrukkelijker op de agenda staan dan 
in dit verslagjaar het geval was. Het bestuur ziet het als haar taak om samen met de ambassadeurs, de besturen van 
de verschillende bedrijvenverenigingen en niet te vergeten de oprichters achter het OFW, tot afspraken te komen die 
op een breed draagvlak kunnen rekenen. Het staat volgens het bestuur buiten kijf dat een toekomstbestendig en 
gemoderniseerd OFW een belangrijke speler kan zijn op het gebied van versterking van het ondernemers- en 
leefklimaat in Waddinxveen.

Samenstellingsverklaring afgegeven 8
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Onderstaand de lijst met goedgekeurde projecten: 
Deelname aan de Regionale Energiestrategie 
Actie Koop Lokaal 
De intocht van Sinterklaas 2019 en de Intocht van Sinterklaas 2020 
Project judomatten en -lessen voor basisschoolleerlingen 
Project aanschaf AED's voor sportverenigingen en drie gezamenlijke cursussen 
Mede mogelijk maken van WadCultureel 
Bijdrage aan de pilot voorkoming bodemdaling in de Bloemendaalse polder 
Opstartkosten van de nieuwe bedrijvenvereniging VB A 12 
Camerabewaking en bewegwijzering op logistiek park Doelwijk 
Bijdrage aan de corridor A 12 
Kosten uitvoerend secretariaat en communicatiekosten (diverse bedrijvenverenigingen) 
Citymarketing 

Waddinxveen, 11 i!i�ril 2021- \ t-1 . AO ?.\

J. Anker, secretaris

Samenstellingsverklaring afgegeven 9 
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B.C. Oosterom, voorzitter
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Balans per 31 december 2020

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
Waddinxveen

1. Balans per 31 december 2020
Activa

31 december 31 december
(na voorstel resultaatbestemming) 2020 2019

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingvorderingen
Rentevorderingen

347 436
6

Liquide middelen

347

295.352

442

272.671

Totaal 295.699 273.113

Samenstellmgsverklaring afgegeven 11
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Waddinxveen

Passiva

(na voorstel resultaatbestemming)
31 december

2020
31 december

2019

€ € € €

Eigen vermogen
Vastgelegd vermogen 229.304 174.137

229.304 174.137

Kortlopende schulden
Overige schulden 64.295 96.179
Overlopende passiva 2.100 2.797

66.395 98.976

Totaal 295.699 273.113

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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2. Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten 100.000 100.000

Som der exploitatiebaten 100.000 100.000

Lasten 38.942 109.335

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten 5.925 6.791
Algemene kosten - 296

Som der exploitatielasten 44.867 116.422

Exploitatieresultaat 55.133 -16.422

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4 47

Resultaat 55.137 -16.375

Resultaatbestemming

Bestemd resultaat 55.137 -16.375

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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3. Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
Stichting
Waddinxveen
64683826

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

Locatie feitelijke activiteiten
De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Waddinxveen.

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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4. Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Orgamsaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder 
titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, 
tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering activa

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

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.

Lasten
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.

Lansigt

Samenstellingsverklarmg afgegeven 15
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5. Toelichting op balans
Vorderingen

Jaarrekening 2020
Toelichting op balans

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
Waddinxveen

31 december
2020

31 december
2019

€ €

Belastingvorderingen
Omzetbelasting 347 436
Rentevorderingen - 6

Totaal 347 442

Liquide middelen

31 december 31 december
2020 2019

€ €

Banktegoeden
ABN AMRO Bank N.V.; betaalrekening 124.981 102.310
ABN AMRO Bank N.V.; spaarrekening 170.371 170.361

Totaal 295.352 272.671

Samenstellingsverklaring afgegeven 16
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Eigen vermogen

Jaarrekening 2020
Toelichting op balans

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
Waddinxveen

Vastgelegd vermogen

Totaal

31 december 31 december
2020 2019

€ €

229.304 174.137

229.304 174.137

Toelichting
In de bijlagen van dit rapport is een verloopoverzicht opgenomen van het vastgelegd vermogen.

Kortlopende schulden

31 december 31 december
2020 2019

€ €

Overige schulden
Nog te betalen trekkingsrechten 64.295 96.179

Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten 2.100 2.100
Nog te betalen websitekosten - 600
Nog te betalen representatiekosten - 97

2.100 2.797

Totaal 66.395 98.976

Samenstellingsverklaring afgegeven 17
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Waddlnxveen

6. Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge

2020 2019

€ €

Baten
Subsidie gemeente boekjaar 100.000 100.000

Som der exploitatiebaten 100.000 100.000

Lasten
Trekking Coenecoop 2.000 48.404
Trekking detailhandel 6.500 5.000
Trekking distripark 11.088 48.473
Trekking VB A12 2.808 -
Trekking horeca 500 -
Trekking noord-zuid 1.000 -
Trekking onderwijs - 7.458
Trekking sport 863 -
Trekking agrarisch 1.000 -
Trekking overig 13.183 -

38.942 109.335

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 61,058 -9.335

Samenstellingsverklanng afgegeven 18
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Toelichting op staat van baten en lasten

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen
Waddinxveen

2020________

€

2019

€

Kantoorkosten
Ondersteunend secretariaat 2.500 3.332

Accountantskosten 2.100 2.100

Websitekosten 1.200 1.200

Bankkosten 125 126
Kantoorbenodigdheden - 33

5.925 6.791

Algemene kosten
Representatiekosten - 186
Relatiegeschenken - 26

Kantinekosten - 84

- 296

Totaal 5.925 7.087

Financiële baten en lasten

2019

Rentebaten banken

2020

€

4

€

47

Financiële baten en lasten (saldo) 4 47

Samenstellingsverklaring afgegeven 19
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7. Overige toelichtingen

Ondertekening 

Waddinxveen, 18 juni 2021 

Naam 

B.C. Oosterom, voorzitter

E.J. Blonk, penningmeester 

J. Anker, secretaris
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Overige toelichtingen 

Stichting OndernemersFonds Waddinxveen 

Waddinxveen 
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1. VERLOOPOVERZICHT VASTGELEGD VERMOGEN

Bestemmings bruto netto Nog te
reserve Trekkingsrecht betalen

Vrije beschikking per 
trekkingsrecht

2019 2020 2020 2019

Agrarische objecten 21.384 3.821 25.205 -
Coenecoop 0 17.080 17.080 42530
Detailhandel 7.598 8.587 16.185 5.000
Distripark 5.969 29.193 35.162 41.191
VBA12 10.435 10.435
Horeca 1.701 1.086 2.787
Noord/Zuid 22.828 14.153 36.981
Nuts 3.495 510 4.005
Onderwijs 1.650 3.996 5.646 7.458
Ongebouwd 8.905 121 9.026
Sport 11.002 2.545 13.546
VGO - - -
Overig 43.605 8.472 52.077

128.137 100.000 228.137 96.179

Reeds toegezegde 
bestemmingen per 
trekkingsrecht
Noord 43.500 43.500
Overig 2.500 2.500

46.000 46.000

174,137 274,137

Nog te algemene Bestemmings

toegezegd
2020

herziening
2020

uitbetaald
2018+2019

uitbetaald
2020

betalen
2020

kosten
2020

reserve
2020

1.000 1.000 226 23.979

2.000 2.530 42.000 1.011 16.599

6.500 5.000 6.500 508 9.176

11.088 29021 16.826 6.432 1.729 22.346

2.808 2.808 - 618 7.009

500 500 - 64 2.223
- - 838 36.143
- - 30 3.975
- 7.458 0 237 5.410
- - 7 9.019

863 863 151 12.533

1.000 1.000 - -1.000

13.183 6.683 6.500 502 38.392

38.942 2.530 41.479 26.817 64.295 5.921 185.804

2.500

43.500

43.500

229.304




