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Bestuursverslag Ondernemersfonds Teylingen 2016

Algemeen
Naar aanleiding van een initiatief van de Gemeente Teylingen en de Teylinger Ondernemersvereniging, is, na langdurig
overleg en besluitvorming het ondernemersfonds Teylingen (OFT) ingesteld, met als belangrijkste doelstellingen, het
gericht inzetten van middelen ten behoeve van collectieve ondernemersactiviteiten en belangenbehartiging. De
oprichting heeft notarieel plaatsgevonden op L6juli 2015. Gedurende hetjaar 2015 en het eerste halfjaar 2016

bestonden de activiteiten voornamelijk uit het opzetten en inrichten van het fonds. Gedurende het tweede halfjaar
kwam ook de projectaanvraag op gang.
De stichting verkrijgt haar middelen (in de vorm van een subsidie) uit een opslag op de door de gemeente over

Niet-woningen geheven onroerende zaakbelasting (OZB); een en ander met ingang van 2016.
De stichting beheert de gelden en deelt deze in naar de hieronder genoemde gebieden en sectoren. Deze kunnen

aanvragen indienen en wanneer deze voldoen aan gestelde criteria, dan kunnen ze worden uitgevoerd. De stichting
stimuleert hierbij gezamenlijke, en lokale inkoopactiviteiten. Zoals gesteld was het jaar 2016 een opbouwjaar, waarbij

in de gebieden en sectoren is gezocht naar platforms, om vorm en inhoud te geven aan aanvragen, die tegemoet
komen aan de doelstellingen van de stichting.
Gebiedsindeling

I

Bedrijventerrein (BT)
Akzo/Teylingereind

2

BT Sassenheim Zuid

3

BT

Nijverheidsweg

4

BT

Jagtlust

5

BT Greenib

6

BT

7

Voorhout

8

Warmond-Veerpolder

9

Sassenheim

10

Buítengebied Teylingen

tt

BT Gravendamseweg

lndustriekade

Sectoren
Zorg
Agrarisch

Sport
Gemeente

Het bestuur heeft besloten om de sectoren zorg, agrarisch en gemeente te retribueren.
Algemeen bestuurlijke zaken in 2016:
Het bestuur heeft 12 maal met elkaar vergaderd;
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad met de initiatiefnemers van het fonds;
De bestuursleden van het OFT besteden maandelijks gemiddeld 20 uur aan hun werkzaamheden voor het OFT. Zij
doen dit op vrijwíllige basis.
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ln de verslagperiode hebben 3 bestuursleden hun taken neergelegd. ln 2 gevallen vanwege een mogelijk risico
van belangenverstrengeling en 1 bestuurslid is gestopt omdat het werk hem teveel tijd kostte in relatie tot wat
het hem "opleverde" als het gaat om realisatie van de doelstelling van het OFT.
Het bestuur heeft secretariële ondersteuning extern ingehuurd;
Het formaliseren van de werkzaamheden inclusief het opstellen van een convenant met de Bemeente is in het 2"

kwartaal van 2016 afgerond.

.

ln

juli 2016

is een

subsidiebeschikking ontvangen, waarna het fonds de beschikking kreeg over financiële

middelen.
lngediende plannen:
. Het bestuur heeft 10 plannen ter goedkeuring aangeboden gekregen;
. Vanuit het gebied Voorhout 1 plan, welke is goedgekeurd.
. Vanuit gebied Warmond/Veerpolder 1 plan, welke eveneens is goedgekeurd.
. Vanuit gebied kern Sassenheim 6 plannen, waarvan er 5 zijn goedgekeurd. De overige plannen behoeven nadere
detaillering, maar zijn budgettair akkoord.
. Vanuit de gezamenlijke kernen is 1 plan binnengekomen, welke is goedgekeurd.
. Vanuit de sector Sport is 1 plan ingediend en gehonoreerd.
De goedgekeurde plannen betroffen:

-

Aanschaf kerstverlichting door het platform Voorhout (27K);
Ontwikkeling website via en ten behoeve van Stichting promotie Warmond (26K);
Bijdrage in kosten van de kern Sassenheim (kerstverlichting, bloembakken en andere activiteiten(18K);
Bijdrage in de kosten en activiteiten van Stichting Citymanagement Teylingen (30K);
Bijdrage in de kosten en activiteiten van Sportcafé Teylingen (5K).

Het bestuur heeft in alle andere gebieden de vorming van platforms (bij voorkeur met behulp van een stichting)
gestimuleerd. ln Voorhout, Sassenheim en Warmond-Veerpolder en bij sport, zijn deze platforms actief.
ln de BT-gebieden Gravendamseweg, Nijverheidsweg, Greenib, Akzo-Nobel/Teylingereind, Jagtlust en lndustriekade
wordt met, zogenoemde, kwartiermakers samengewerkt en is een begin gemaakt met planvorming. ln het
buitengebied Teylingen wordt nog gezocht naar een werkzame oplossing.

Communicatie en overige:
Er zijn 93 retributieverzoeken ontvangen. Alle ingediende retributieverzoeken zijn tijdig afgehandeld. ln totaal
zijn 67 verzoeken toegewezen en 26 op basis van de vastgelegde afspraken afgewezen. Het verkrijgen van de
juiste informatie vanuit de gemeente, dat wil zeggen het afstemmen of een retributieverzoeker in aanmerking
komt voor retributie, vormt vanwege privacy redenen een belangrijke tijdsvertragende factor;
Privacy redenen zorgen er bovendien voor dat het communiceren met de achterban/klanten, buitengewoon
lastig ls, Het OFT beschikt niet over de NAW-gegevens van de ondernemers die aan het fonds bijdragen via de
WOZ-niet woningen, zodat we hen ook niet actief en direct kunnen benaderen en betrekken bij het fonds en
planvorming;

.
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Het bestuur heeft 11 binnengekomen e-mails en brieven behandeld;
Het bestuur heeft de website van de stichting opgezet en aangevuld, o.a. door te voorzien in antwoorden op
veelgestelde vragen, door duidelijkheid te verstrekken over de aanvraagprocedure voor plannen en over de
retributie werkwijze;
Het bestuur heeft uitgebreid in de pers gecommuniceerd over de opstartperiode;
Het bestuur is zichtbaar aanwezig op netwerkbijeenkomsten en benadrukt dat zij een volstrekt neutrale positie
heeft.
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jaarrekening geeft inzicht in de ontvangen subsidies, de uitbetaalde retributies, de functionering- en
aanloopkosten en de uitbetaalde gelden voor projecten (trekkingsrechten).
De

Het resultaat over 20L6 bedroeg € 163.065. Dit bedrag is door het bestuur bestemd als volgt:
Toevoeging aan de reserve trekkingsrechten € 150.305 en het resterend saldo is toegevoegd aan de vrije
stlchti ngsreserve.
De begroting 2017 zal op hoofdlijnen niet afwijken van die over 2016. Er wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten. Voor zover er afwijkingen optreden, zal dit komen doordat een definitieve vaststelling van de subsidie kan

afwijken van de voorlopig toegekende.
De st¡chting heeft als beleggingsbeleid dat zij haar toevertrouwde middelen op een rekening-courant en

spaarrekening bij de bankier plaatst.

Vooruitzichten en beleidvoornemens
2O!7 wordl het tweede operationele jaar van het fonds. Afgesproken is om de opzet en werking eind 2017 te
evalueren. Tot die tijd zal het bestuur zich inspannen om inhoud te geven aan de verdere inrichting van het fonds,
onder meer door het instellen van een Adviesraad, het instellen van platforms en bekendheid geven aan de

mogelijkheden om van de gelden van het fonds gebruik te maken.
Voor de jaren na 2017 is de uitkomst van onder meer de evaluatie en polit¡eke besluitvorming van belang als het gaat
om voortzetting van het fonds.
Het bestuur blijft onverminderd van mening dat een ondernemersfonds kan bijdragen aan samenwerking en
ontwikkeling van het bedrijfsleven in de gemeente Teylingen en zal zich daarvoor blijven inzetten.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2015:

Esther Overweter (voorzitter)
John van der Tol (vice-voorzitter)/tot 1 november
Matthieu van Winsen (penningmeester)
Dennis van der Voort (secretaris)/ vanaf 2 juni
Jack Renes, lid (tot 10 februari)
Kees de Jong,

Teylingen,

E. L.

secretaris/ tot

3t maart

1

juni

2017

Overweter, voorzitter

M.H.P. van Winsen, penningmeester

D.W.M. van der Voort, secretaris

A.H. Hoek, lid
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Stichting Ondernemersfonds Teylingen

lnhoudsopgave
Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten
Overige gegevens
- controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bijlage
- overzicht gebieden/sectoren

31 maart 2017

Stichting Ondernemersfonds Teylingen

Balans per 31 december 2016
31 december

2016

31 december 2015

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Te ontvangen subsidie

3L.387

0

Omzetbelasting
Overige vorderingen

14.069

0

356

0

45.8L2

0

187.036

0

232.848

0

Liquide middelen
Bankier

31 december

2016

3l december 2015

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve trekkingsrechten
Vrije stichtingsreserve

1s0.305

0

72.760
163.065

0

29.99s

0

VOORZIENINGEN

Retributies

KORTLOPENDE SCHULDEN

Toegezegde trekkingsrechten

Overlopende passiva

35.000
4.788

0
0
39.788

0

232.848

0

St¡cht¡ng Ondernemersfonds Teylingen

Staat van baten en lasten
Begrot¡ng 2016*

20L6
BATEN

Su

bsidie/Woz-bijd ragen

Overige subsidies
Rente

327.050

327.050

29.590

29.590

3s6

0

356.996

356.640

LASTEN

Retributies
Trekkingsrechten
Fu

nctioneri ngskosten

Aanloopkosten

Resultaat

54.063

s4.063

106.303

256.608

11.195

20.099

22.370

2s.870

193.931

3s6.640

163.065

0

Bestemming van het resultaat
Bestemm¡ngsreserve trekkingsrechten
Vrije stichtingsreserve

150.305
72.760
163.065

* Begroting

is lange

tijd onderwerp van gesprek geweest binnen bestuur.

De begroting is vastgesteld nadat duidelijkheid was verkregen over de hoogte van
het bedrag van de subsidiebeschikking

Stichting Ondernemersfonds Teylingen
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) Cl Kleine organisaties zonder winststreven.
De

jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als presentatievaluta.

Oprichting en doelstelling
De stichting is opgericht op 16

juli 2Ot5.Zij heeft haar zetel in de gemeente Teylingen

en heeft geen winstoogmerk.
De stichting heeft ten doel:

- het stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten, waarbij de feitelijke
uitvoering bij de verenigingen en en samenwerkingsverbanden in de gemeente Teylingen ligt;

- het fungeren als contractpartner voor de gemeente Teylingen in verband met
de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente
Teylingen met het oog op het realiseren van de in het vorige lid omschreven doelstelling;
- het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische

entiteit dan wel als samenwerkingsverband naar het oordeel van het bestuur
voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van het collectieve
ondernemersbelang met het oog op het realiseren van de in het eerste lid omschreven
doelstelling.
De stichtíng tracht haar doel te verwezenlijken door:

- de gelden die via een opslag op de gemeentelijke belastingen worden geheven ten laste
van ondernemers administratief te verwerken en vervolgens aan de hand van gemotiveerde
aanvragen ten goede komen aan de bedoelde ondernemersorganisaties;
- het opdracht geven voor het leveren van diensten aan de ondernemersorganisaties

waarbij de opdracht verlening voorbereid en uitgevoerd wordt door die organisaties:
- het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers op bedrijventerreinen
enlof gebieden in Teylingen
De stichting kan verder alle handelingen verrichten die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn,
Waarderingsgrondslagen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva is de
verkrijgingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de geamortiseerde kostprijs.
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening

vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen, die essentieel kunnen zijn
voor de in dejaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningsposten

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende possiva
Vorderingen, schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering van vorderingen kan rekening worden

gehouden met een voorz¡ening wegens oninbaarheid.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Bestemmingsreserves
De stichting houdt bestemmingsreserves aan voor middelen die op basis van de

voorlopige subsidiebeschikking beschikbaar komen om besteed te worden,
doch die gedurende het boekjaar (nog) niet daadwerkelijk zijn aangewend.
Ook in 2016 toegezegde maar nog niet u¡tbetaalde bedragen, zijn
ten laste van deze reserve gebracht.
Het bestuur is bevoegd

tot het nemen van besluiten omtrent de aanwending

van de bestemmingsreserve.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor genoemde
waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar
waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Boten
De baten betreffen de (voorlopig) toegekende subsidies uit hoofde van
WOZ-bijdragen en andere subsidies.
Afrekening van de definitieve subsidies vindt plaats na afloop van een
boekjaar op basis van de feitelijk geinde OZB door de gemeente Teylingen

Lasten
Als lasten worden verantwoord de toevoeging aan de voorziening voor retributies,
de uitbetaalde trekkingsrechten, de functioneringskosten en aanloopkosten.
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, wel is

zij ondernemer in de zin van de wet Omzetbelasting aangemerkt.

Stichting Ondernemersfonds Teylingen
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Activa

Vlottende activa
Vorderingen
Te vorderen subsidie
Op grond van de subsidiebeschikking inzake de Woz-bijdrage 2016 wordt

een gedeelte van
Er

tÙ%o

opeisbaar in 2017.

volgt in 20L7 ook nog een definitieve vaststelling van het subsidiebedrag,

Omzetbelasting
Betreft de aangiftes over het derde en vierde kwartaal20t6
Overige vorderingen

Betreft een bedrag aan te vorderen rente
€
Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, doelreserveren

7.036
180.000
187.036

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
Passiva
Eigen vermogen
Beste m m

in

gsre se rve tre kki ng s re chte n

Toevoeging vanuit resultaatbestemming

150.305

Het verloop kan nader worden toegelicht als volgt:

Voorlopig toegekende su bsidie WOZ-bijdragen
Af: Te voorzien voor retributies

327.050
54.063
272.987

Af: Te gebruiken voor functioneringskosten (6%)

L6.379
256.608

Af: Opgenomen/toegekende trekkingsrechten gebieden
Nog mogelijk in te dienen trekkingsrechten per ultimo 2016

106.303
150.305

€
V rije

stichti ng srese rve

ïoevoeging vanuit resultaatbestemming

12.760

Het verloop kan nader worden toegelicht als volgt
Beschikbaar budget voor functioneringskosten
Beschikbaar gekomen extra subsidie

L6.379

29.590
45.969

Baten en lasten, niet zijnde subsidie/trekkingsrechten/
retributies, per saldo

33.209

L2.760
Voorzieningen
Te voorzien om te worden geretribueerd

54.063

Af: Retributies 2016
Voorziening per 31 december 2016

24.068
29.995

Kortlopende schulden
Betreft toegekende trekkingsrechten en nog te betalen functioneringskosten

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De met de Gemeente Teylingen overeengekomen subsidie voor 2016 heeft een voorlopig
karakter. Aan de stichting komt toe de door de gemeente op aanslagen onroerende zaakbelasting
gelegde opslag. Na definitieve vaststelling van de op deze wijze verkregen middelen
zal mogelijk een naverrekening plaatsvínden tussen gemeente en stichting. De exacte omvang
daarvan kan nog niet worden ingeschat, maar het bestuur verwacht geen materiele afwijkingen
ten opzichte van de gedane toekenningen.

Afgesproken is om in 2017 een evaluatie te laten doen plaatsvinden. Dit kan consequenties
hebben voor het voortbestaan van het Fonds. Het bestuur is vooralsnog van oordeel dat
continuering op dezelfde of aangepaste wijze zal plaatsvinden.
Er zijn door een andere ínitiatiefnemer dan de Gemeente ook aanloopkosten gedeclareerd.
Vooralsnog ziet het bestuur geen mogelijkheden om deze aanloopkosten (15K) te vergoeden.

Stichting Ondernemersfonds Teylingen
Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN

Su

bsi d i e /Wo z- b ij d ro g e n

Toegekend bij beschikking 29 juni 20!6 door Gemeente Teylingen,
Overige subsidies
Toegekend startsubsidie bij beschikking 29 juni 2016 door Gemeente Teylingen
LASTEN

Retributies
Conform besluitvorming is door de stichting een retributierecht toegekend
aan de sectoren zorg, agrarisch en gemeentelijke instellingen.
Het in de staat van baten en lasten verantwoorde bedrag behelst de
toevoeging aan de voorziening voor dit doel, zijnde de maximaal te
retribueren gelden.
Trekkingsrechten

Betreft de uitbetaalde bedragen aan gebieden die door middel van ingediende
verzoeken gebruik hebben gemaakt van deze rechten.
ln een bijlage bij de jaarrekening is een overzicht per gebied opgenomen'
Functioneringskosten
Voor functioneringskosten wordt een bedrag begroot van 6% van de
netto-subsidie/Woz-bijdragen (na aftrek van toegezegde retributiebedragen)
Gedurende 20L6 zijn de volgende kosten gemaakt
Kosten secretar¡aat

Vergaderkosten
Kosten website
Verzekeringen (2015 en 2016)
Onkosten bestuur
Oprichtingskosten
Bankkosten
Accou nta ntskosten

Kosten porti/mailings/postbus

€
2.434
150

3.644

t.346
0

750
147

2.s00
224
11.195

Aanloopkosten
Betreft de door de Gemeente in rekening gebracht aanloopkosten en betreft het
aandeel in de voorbereidingskosten van de gemeente Teylingen.

Overige informatie
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging in 2016.

Gedurende het boekjaar waren geen medewerkers in dienst.

Voo rste I re

su

lta atbe ste m m

in

g

Het bestuur heeft besloten om het positief resultaat over 2016 ad € 163.065 toe te voegen aan de
bestemmíngsreserve trekkíngsrechten voor een bedrag van € 150.305 en het restbedrag ad € 12.760
aan de vrije stichtingsreserve toe te voegen.

be u rte nisse n na ba la nsd otu m
Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum, die vermeldenswaard zijn.

Ge

Ondertekening jaarrekening 2016

E.L.

Overweter

M.H.P. van Winsen

D.W.M. van der Voort

A.H. Hoek

31 maart 2017

St¡cht¡ng Ondernemersfonds Teylingen

Overige gegevens
ntroleve rklo ri ng vo n d e o nofho n ke lii k occo u nto nt
Door Jan@ Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Purmerend is
een controleverklaring bij de jaarrekening 2016 afgegeven.
Co

Bij lage tre kki ngsrechte n

Er is een bijlage opgenomen, die een overzicht geeft van de trekkingsrechten per

gebied/sector.

JAN©
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Teylingen

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Ondernemersfonds Teylingen te Lisserbroek gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ondernemersfonds Teylingen op 31 december 2016 en
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven (RJk C1).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2016;
staat van baten en lasten over 2016; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ondernemersfonds Teylingen zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in de jaarrekening opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarrekening andere informatie, die
bestaat uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS
WWW.JAN.NL

JAN©
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven (RJk C1).

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven
(RJk C1). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

JAN©
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:











het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan.
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Purmerend, 31 maart 2017
JAN© Accountants & Belastingadviseures B.V.

w.g. Michiel Peeters RA

Bijlage bij de jaarrekening 2016

O*n*r****,*

Overzicht 2016 gebieden en sectoren
Netto-trekkingsrechten
voor 2016*

Gebieden

Aanwendingen

Stand van de
reserve per ultimo 2016

AkzolTeylingereind

38.238

0

38.238

Sassenheim- Zuid

29.432

0

29.432

4.927

0

4.927

44.846

0

44.846

Greenib

2.477

0

2.477

lndustriekade

4.081

0

4.08L

Kern Voorhout

45.745

36.914

8.831

Warmond

3t.748

30.902

846

Kern Sassenheim

43.966

33.487

70.479

Teylingen buitengebied

2.806

0

2.806

Gravendamseweg

4.054

0

4.O54

Sport

12.869

5,000

7.869

Nog niet ingedeeld**

-8.581

0

-8.581

256.608

106.303

150.30s

Nijverheidsweg
Jagtlustkade

Betreft toegekend bruto bedrag minus
retributies en percentage funtioneringskosten
Verschil in subsidiebeschikking en aangeleverde gebiedsverdeling (in 2017 naderte verklaren door Gemeente)

