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Bestuursverslag Ondernemersfonds Teylingen 2017

Algemeen
Voor het Ondernemersfonds wasZOLT het tweede volledige jaar. Het Fonds heeft als belangrijkste
doelstellingen, het gericht inzetten van middelen ten behoeve van collectieve ondernemersactiviteiten
en belangenbehartiging in de Gemeente Teylingen.
De stichting verkrijgt haar middelen (in de vorm van subsidie) uit een opslag op de door de gemeente

over Niet-woningen geheven onroerende zaakbelasting (OZB).
De stichting beheert de gelden. De verschillende gebieden en sectoren konden aanvragen indienen voor

besteding van gelden. lndien deze voldeden aan de door het fonds opgestelde spelregels konden ze

worden uitgevoerd.
Het bestuur legt hierna verantwoording af over het gevoerde beleid.
Gang van zaken in 2017

Het kalenderjaar startte met het verder uitrollen van de structuur rondom gebieden en sectoren, waarbij
diverse gesprekken en overleg is gevoerd. Een aantal gebieden kwam met concrete plannen die ook
gehonoreerd werden. Andere gebieden kwamen om allerlei redenen niet met plannen.

Met de Gemeente was er de afspraak vanuit het convenant dat er in het tweede halfjaar 2OL7 een
evaluatie moest komen, waarin vooraf geformuleerde vragen beantwoord moesten worden door alle
stakeholders. Alhoewel het bestuur hier de tijd eigenlijk te vroeg voor vond, was het politieke klimaat
zodanig dat uitvoering moest worden gegeven. Hiervoor is een enquête uitgevoerd.
Mede op basis van de uitkomsten heeft de Gemeenteraad uiteindelijk eind november 2017 besloten om
subsidieverstrekking aan het fonds niet te continueren, zodat het bestuur niets anders kon, dan
besluiten om het Fonds op termijn te gaan opheffen.
Het bestuur rapporteert hierna over de volgende aangelegenheden:
Algemeen bestuurlijke zoken in 2077
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Het bestuur heeft 8 keer met elkaar vergaderd;
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad met de initiatiefnemers van het fonds;
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad met vele stakeholders, mede om tot een Raad van
Advies te komen;

o

De bestuursleden hebben gemiddeld 24 uur per maand aan de werkzaamheden besteed, alles
op vrijwillige basis.

o

ln de verslagperiode heeft de voorzitter vanwege een functiewijziging, haar zetel ter beschikking
gesteld. De functie is per ultimo 2OL7 nog niet ingevuld;
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Het bestuur heeft secretariële ondersteuning extern ingehuurd;
Op L8 september 2OI7 heeft het fonds van de gemeente een subsidieafrekening 2016 en een
beschikki ng 201"7 ontvangen.

I

nge die nde

e

n

ge

honoreerde pl an ne n

o

Vanuit gebied Warmond is via de Stichting Promotie Warmond een totaal plan 2Ot7 (max 30K)
goedgekeurd;

o
o

Vanuit gebied Kern Sassenheim is een plan voor diverse kernactiviteiten goedgekeurd (max 45K);
Vanuit de gezamenlijke kernen is een plan goedgekeurd (financieel toegerekend aan
Kernbudgetten);

o

Vanuit de kern Voorhout is een plan goedgekeurd (2" deel vanuit 2016, plus gezamenlijke

acitviteiten 30K)

o

Bijdrage in de kosten en activiteiten van stichting Citymanagement Teylingen (financieel
toegerekend aan Kernbudgetten);

r

Bijdrage in de kosten en activiteiten van Sportcafé Teylingen (5k).

lnhoudelijk betroffen de plannen de financiering van kerstverlichting, hanging baskets, promotieactiviteiten in Warmond, centrum activ¡teiten in Sassenheim, Kosten Citymanagement en Kosten
Sportcafé Teylingen.
Retributies
Evenals in 2016 bestond ook in 2017 de gelegenheid om een retributieverzoek in te dienen bij het Fonds.

ln totaal zijn 28 verzoeken ingediend, waarvan er 23 zijn gehonoreerd.
Comm unicatie en overige

Het bestuur deed wat in haar vermogen lag om op een goede wijze met haar stakeholders te
communiceren. Zoals bekend speelden daarbij privacy belemmeringen een grote rol, om dit op een open
en transparante te doen.

Brieven en mails werden beantwoord, waarbij de website als informatiebron gold.
Financiën

jaarrekening geeft inzicht in de ontvangen subsidies, de uitbetaalde retributies, de functionering- en
aanloopkosten en de uitbetaalde gelden voor projecten.
De

Het resultaat over 2017 bedroeg235.744 euro. Dit bedrag is door het bestuur bestemd als volgt:
Toevoeging aan de bestemmingsreserve, 223.566 euro en het resterend saldo is toegevoegd aan de vrije
stichti ngsreserve.
De stichting heeft als beleggingsbeleid dat zij haar toevertrouwde middelen op een rekening-courant en

spaarrekening bij de bankier plaatst.
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Vooruitzicht en beleidvoornemens
Nadat de opzet en werking van het Fonds, conform afspraak met Gemeente, in het tweede halfjaar van
2O!7 zijn geëvalueerd, heeft de Gemeenteraad, mede op basis van de uitkomsten, in haar vergadering
van 30 november besloten om de proefperiode van 2 jaar niet te verlengen en de subsidierelatie op 31
december 2OL7 te beëindigen. Het bestuur is uiteraard daar zeer teleurgesteld daarover, omdat
daardoor de doelstellingen van het fonds op langere termijn niet langer geëffectueerd kunnen gaan

worden.
Door het besluit om geen vervolg te geven aan voortzetting van de extra heffing OZB Niet-woningen, valt
de bodem onder het fonds weg, als het gaat om funding en ziet het bestuur zich genoodzaakt om haar

activiteiten te gaan afbouwen. De termijn en de wijze waarop is binnen het bestuur onderwerp van
gesprek, waarbij de Gemeente heeft aangegeven dat er geen juridische verplichtingen meer zijn, om de
afspraken uit het gesloten convenant ook na 2017 na te komen. Het bestuur zalzich laten leiden door de

statutair bepaalde doelstellingen in hun verdere beleid. Het opstellen van een begroting 2018 is niet
gebeurd, omdat dit geen toegevoegde waarde heeft. Het bestuur gaat er van uit dat er voldoende vrije
reserves zijn om uitvoering te geven aan het voornemen om de gelden in het Fonds op een zorgvuldige
wijze te beëindigen.
We besluiten met dank te zeggen aan al diegenen, die zich op een positieve wijze hebben ingezet om het
fonds haar taken te kunnen doen uitvoeren. We betreuren de gang van zaken, een in onze ogen gemiste
kans voor samenwerking en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Teylingen. Het zij zo.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2017:

Esther Overweter(voorzitter

tot en met L5 december 2017)

Matthieu van Winsen (penningmeester)
Dennis van der Voort (secretaris)

Andre Hoek (lid)
Teylingen, 30 maart 2018
Getekend:

Voorzitter, vacature
M.H.P. van Winsen, Penningmeester

D.W.M van der Voort, Secretaris
A.H. Hoek, lid
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St¡cht¡ng Ondernemersfonds Teylingen

Balans per 31 december 2017
31 december

2017

31 december 2016

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Te ontvangen subsidie

Omzetbelasting
Overige vorderingen

34.s55

3L.387

5.466
168

t4.069

40.189

4s.8t2

444.637

187.036

484.826

232.848

3s6

Liquide middelen
Bankier

31 december

2017

31 december 2016

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve

Vrije stichtingsreserve

373.87t

150.30s

24.338

L2.760

398.209

163.065

s0.040

29.995

VOORZIENINGEN

Retributies

KORTLOPENDE SCHULDEN

Toegezegde trekki ngsrechten

Overlopende passiva

3L.704
4.873

35.000

4.788
36.577

39.788

484.826

232.848
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Stichting Ondernemersfonds Teylingen

Staat van baten en lasten

20t7

Begroting 2017

2016

BATEN

Subsidie
Subsidie vorig jaar
Rente

361.454
24.740

361.454
0

327.050
29.s90

168

200

356

386.362

361.654

3s6.996

IASTEN

Retributies
Trekkingsrechten
Functioneringskosten
Aanloopkosten

Resultaat

40.898

40.898

54.063

101.013

30L.323

106.303

9.307

t9.233

11.195

0

0

22.370

r5L.278

367.454

193.931

235.t44

200

163.065

Bestemming van het resultaat

Bestemmingsreserve

Vrije stichtingsreserve

223.566
LL.578

150.305

235.144

163.065

L2.760
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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 st¡chting is opgericht op 16 juli 20L5.Zii 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 d¡e 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 stichting 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
en/of 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.
Door beeindiging van de subsidierelatie met ingang van 2018 zal de stichting
nog met de resterende middelen een invulling gaan geven aan voornoemde doelstellingen

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 de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusi
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarre
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Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende possivo

Vorderingen, schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering van vorderingen kan rekening worden
gehouden met een voorziening 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 u¡tstroom 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.
Bestemmingsreserve
De stichting houdt een bestemmingsreserve aan voor middelen die op basis van de
subsidiebeschikkingen beschikbaar komen om besteed te worden,
doch die gedurende het boekjaar (nog) niet daadwerkelijk zijn aangewend.
Ook in 2017 toegezegde maar nog niet uitbetaalde 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 Benomen indien zij

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
De baten betreffen de (voorlopig) toegekende subsidies.

Afrekening van de definitieve subsidies vindt plaats na afloop van een
boekjaar op basis van de feitelijk geinde OZB door de gemeente Teylingen
Losten
Als lasten worden verantwoord de toevoeging aan de voorziening voor retributies,
de u¡tbetaalde 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.
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Stichting Ondernemersfonds Teylingen
Toelichting op de balans per 31 december 2OL7
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Te vorderen subsidie
Op grond van de subsidiebeschikking inzake de Woz-bijdrage 2017 wordt
een gedeelte van L0% opeisbaar in 2018.
Er

volgt in 2018 ook nog een definitieve vaststelling van het subsidiebedrag,

Omzetbelasting
Betreft de aangiftes over het derde en vierde kwartaal20LT
Overige vorderingen
Betreft een bedrag aan te vorderen rente.

31-dec-17 31-dec-16

€€
Liquide middelen
Rabobank, rekening-cou rant
Rabobank, doelreserveren

7.036

4.637
440.000

180.000

444.637

187.036

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

Bestemmingsreserve

31-dec-17 3l-dec-16

€€
Het verloop kan nader worden toegelicht als volgt:
Bestemmingsreserve per begin boekjaar

1s0.305

Bij: Afrekening subsidie 2016

24.740

Af: Te voorzien voor retributies
Af: Te gebruiken voor functioneringskosten (6%l

-t.484

Voorlopig toegekende subsidie 2017
Af: Te voorzien voor retributies
Af: Te gebruiken voor functioneringskosten (6%)

Af: Opgenomen/toegekende gelden
Bestemmingsreserve per ultimo boekjaar

0

0

36L.454
-40.898

327.050

-t9.233

-t6.379

474.884

256.608

101.013

106.303
150.305

373.87L

-s4.063
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31-dec-17 31-dec-16

€€
V rije sti chti ngs rese

rve

Het verloop kan nader worden toegelicht als volgt:
Stand per begin

Beschikbaar budget voor functioneringskosten
Beschikbaar gekomen extra subsidie

12.760

0

20.7t7

L6.379
29.590

0

33.477

45.969

9.139

33.209
L2.760

Baten en lasten, niet zijnde subsidie/trekkingsrechten/

retributies, per saldo

24.338
Voorzieningen
Beginstand Voorziening Retributies
Te voorzien om te

worden geretribueerd

Af: Retribut¡es uitgekeerd
Voorziening per ultimo

29,995

0

40.898
-20.853

-24.068

50.040

54.063
29.995

Kortlopende schulden
Betreft toegekende trekkingsrechten en nog te betalen functioneringskosten, waaronder die
aan Stichting Citymanagement Teylingen,

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen/Gebeurtenissen na balansdatum
De met de Gemeente Teylingen overeengekomen subsidie voor 20L7 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 plaatsvinden tussen gemeente en sticht¡ng. De exacte omvang
daarvan kan nog niet worden ingeschat, maar het bestuur verwacht geen materiele afwijkingen
ten opzichte van de gedane toekenningen.
Nadat een evaluatie naar de opzet en werking van het fonds in het tweede halfjaar van 20L7
heeft plaatsgevonden, heeft de subsidiegever daarna, op basis van onder meer de uitkomsten,
besloten, om de subsidierelatie met ingang van 2018 te beeindigen.
Hierdoor zal de stichting zich niet verder kunnen ontwikkelen en zal het bestuur genoodzaakt zijn
om de resterende middelen conform de statutaire bepalingen te gaan besteden; daarbij
is zij niet meer gehouden aan de bepalingen, zoals deze in het convenant met de Gemeente Teylingen
zijn opgenomen. Alhoewel de stichting haar activiteiten op termijn zal beeindigen, is er geen reden
om de waarderingsgrondslagen aan te passen. Er worden geen bijzondere lasten verwacht en
er zijn ook geen waarderingsissues, anders dan een mogelijke andere waardering voor de voorzieing
voor retributies.
Er zijn door een andere initiatiefnemer dan de Gemeente ook aanloopkosten gedeclareerd.
Vooralsnog ziet het bestuur nog steeds geen mogelijkheden om deze aanloopkosten (15K) te

eden
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St¡cht¡ng Ondernemersfonds Teylingen

Toel¡cht¡ng op de staat van baten en lasten
BATEN

Subsidie
Toegekend bij beschikking 18 september 20L7 door Gemeente Teyl¡ngen

TASTEN

Retr¡buties

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 middelvan ingediende
verzoeken gebruik hebben gemaakt van deze rechten.

Functioneringskosten
Voor functioneringskosten wordt een bedrag begroot van 6Yo van de
netto-subsidie (na aftrek van toegezegde retributiebedragen)
Gedurende 20L7 zijn de volgende kosten gemaakt:

3L-dec-17 31-dec-16
cc
cÈ

3.tt2
238
1.101
666
00
0
225
2.750
t.215

Kosten secretariaat
Vergaderkosten
Kosten website
Verzekeringen
Onkosten bestuur
Oprichtingskosten
Bankkosten

Accountantskosten
Kosten porti/mailings/postbus/enquete

2.434
150

3.644

t.346
750

t47
2.500
224

Overige informatie
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging

in20t7.

Gedurende het boekjaar waren geen medewerkers in dienst.
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Het bestuur heeft besloten om het positief resultaat over 20!7 ad€235.L44 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve trekkingsrechten voor een bedrag van € 223.566 en het restbedrag ad € 11.578
aan de vrije stichtingsreserve toe te voegen.

Ge be u rte n isse n

no ba la nsdatu m

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum, die vermeldenswaard zijn, anders

dan die zijn toegelicht bij de post Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen/Gebeurtenissen
na balansdatum.

Onderteken i ng jaarrekening 20L7
30-mrt-18

M.H.P. van Winsen

D.W.M. van der Voort

A.H. Hoek
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Stichting Ondernemersfonds Teylingen
Overige gegevens
Samenstellingsverklaring von de onafhankelijk occountant
Door Jan@, Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Purmerend is
een samenstellingsverklaring b'rj de jaarrekening 2017 afgegeven.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting ondernemersfonds Teylingen
De jaarrekening van Stichting ondernemersfonds Teylingen te Lisserbroek is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de
staat van baten en lasten over 2017 mel de daarbij horende toelichting. ln 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 de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven (RJk C1). 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 Teylingen. 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 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.

Purmerend, 30 maa¡t 2018

JANO
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