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Jaarrekening 2015

Stichling Heerenveen Ondernemers Fonds, Heerenveen

Jaarverslag van het bestuur
Het bestuur van het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) is sinds juni 2015 actief. ln het verslag
bij deze jaarrekening kijken we op hoofdlijnen terug op 2015 en kijken al een beetje vooruit naar het
jaar 2016.
Opstartfase
Na de oprichting van het HOF zijn in de zomermaanden de organisatie en de processen verder
ingericht. Zo is onder andere de administratie opgezet en de vergaderstructuur vastgelegd. Verder zijn
het logo, huisstijl en website ontwikkeld. De website fungeert als belangrijkste informatiebron met
relevante informatie voor de trekkingsgerechtigden en hun achterban zeals de retributieregeling,
uitgangspunten voor de aanvragen en een overzicht van de uitkeringen.
Uitvoering
De uitvoering van de retributieregeling over 2015 is tijdrovend gebleken onder meer door de het
opzetten en uitvoeren van een aparte administratie en het beantwoorden van vragen die verband
hielden met deze nieuwe regeling. Om de agrarische sector tegemoet te kornen is besloten om de
retributieaanvraag over 2015 te verlengen in 2016. Op basis van evaluatie van het proces zal een
aantal aanpassingen worden doorgevoerd waardoor de uitvoering van de regeling in 2016 minder tijd
in beslag zal nemen.
De aanvragen die in het afgelopen jaar zijn binnengekomen varieerden van bijdragen aan het nieuwe
Sinterklaaspak en de dorpslunch, reservering voor bewegwijzering tot ondersteuning van the Night of
the Koemarkt en Heerenveen 'n Gauden Plak. Daarnaast is een aantal trekkingsgerechtigen zeals
zorg, sport en onderwijs zieh nog aan het organiseren en in gezamenlijkheid plannen aan het
uitwerken. Zij zullen medio 2016 hun aanvragen indienen. Hiermee word\ meteen zichtbaar welk
breed palet van actíviteiten de regio kent.
Verbin ding
ln september was een eerste bijeenkomst met de leden van de Adviesraad om nader met elkaar
kennis te maken en de wederzijdse verwachtingen te managen. Het HOF wil jaarlijks drie
bijeenkomsten met de Adviesraad organiseren om voldaende feeling te hauden met water leeft en
speelt in de verschiliende trekkingsgebieden. Zo staat onder andere voor januari 2016 een meeting
gepland om de jaarplannen met elkaar te delen en van elkaar te I eren. Oak speelt de gedachte om tot
kennisverrijking te kornen door op locatie in de trekkingsgebieden, bijvoorbeeld bij een evenement,
bijeenkomsten te organiseren.
Het bestuur van het HOF vindt het belangrijk dat er meer verbinding kamt met de buitengebieden en
zal hieraan in 2016 oak de nodige aandacht besteden. ln 2015 is contact gelegd met het
trekkingsgebied Haskerdijken e/o en De Knipe om de mogelijkheden tot aansluiting bij hel HOF te
onderzoeken. Naar verwachting zal De Knipe zieh in 2016 aansluiten bij het HOF. Daarnaast zijn de
eerste contacten gelegd met Heerenveen 'n Gauden Plak om nader kennis te maken en af te tasten
hoe we elkaar kunnen versterken. Het bestuur van het HOF wil tot regelmatige afstemming met
Heerenveen 'n Gauden Plak
kornen en verwacht dat dit een positief effect heeft op de beoogde doelstellingen van beide
stichtingen.
Verder zijn bestuursleden van het HOF regelmatig met de achterban in gesprek geweest om het 'aud
zeer' om te zetten in vertrouwen en de samenwerking op te zoeken. Het HOF maakt dit zelf zichtbaar
door bijvoorbeeld de trekkingsgebieden ondersteuning te bieden bij het maken van de jaarbegroting
2016. Ook is het HOF lid geworden van Stichling Ciak met als doel kennisverbreding. Stichling Ciak
heeft ten doel het stimuleren van een vitale en op duurzaamheid gerichte locale economie. Deze
kennis kan gedeeld worden met de leden van de Adviesraad en desgewenst kunnen zij mee naar
bijeenkomsten van genoemde stichting.
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Financieel
Het boekjaar 2015 is voor het HOF financieel goed verlopen. De opbrengsten kwamen uit op het
begrote bedrag van ruim € 17.000 terwijl daarentegen de kosten fors lager uitpakten. Dit ondanks het
feit dat in een opstartjaar de kosten juist vaak eenmalig hager uitvallen. Met name de secretariële
ondersteuning viel circa€ 3.300 lager uit terwijl oak de controlekosten van de jaarrekening € 3.000
minder bedroegen dan begroet. Door deze meevallers is besloten om de kosten van het oprichten van
de website en ontwikkelen van de huisstijl voorzichtigheidshalve volledig ten laste van 2015 te
brengen en niet te verdelen over de jaren 2015, 2016 en 2017. De winst die het HOF over 2015 heeft
behaald ad€ 5.770 is toegevoegd aan de overige reserves van het HOF en zal worden gebruikt om
invulling te geven aan het collectieve ondernemersbelang in de gerneente Heerenveen.
Voor het boekjaar 2016 wordt oak een laag kostenniveau verwacht. Dit is mogelijk doordat het bestuur
onbezoldigd functioneert en de oprichtingskosten al geheel ten laste van boekjaar 2015 zijn gebracht.
Hierdoor is het mogelijk dat de 6% fondsbijdrage kan worden teruggebracht naar 4%. Gevolg is dat de
trekkingsgerechtigden in 2016 meer middelen ontvangen vanuit het HOF om hun doelstellingen te
bereiken. Per balansdatum heeft het HOF € 175.000 gereserveerd om uitte betalen aan de
!rekkingsgerechtigden.
Tenslotte
Het bestuur van het Heerenveen Ondernemers Fonds heeft met vertrouwen in de toekamst het jaar
2015 afgesloten. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking in het kornende jaar met de leden van
de Adviesraad en de achterban in de trekkingsgebieden om een bijdrage te leveren aan de
versterking van het ondernemersklimaat in de regio Heerenveen.

Heerenveen, 23 september 2016
J.M.W. Häger, voorzitter
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Balans per 31 december 2015

(na winstbestemming)
31 december 2015
€

€

Activa
Vlottende activa
(1)

Vorderingen

2.112
33.049

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

35.161
(2)

Liquide middelen

148.401

183.562
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31 december 2015
€

€

Passiva
(3)

Stichtingsvermogen

5.770

Overige reserves
(4)

Kortlopende schulden

508
177.284

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva

177.792

183.562
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2

Staat van baten en lasten
2015
€

Baten

€

(5)

17.283

(6)

12.033

Lasten
Overige bedrijfskosten

5.250

Bedrijfsresultaat
(7)

Financiële baten en lasten

520

Resultaat
Resultaatbestemming:

5.770

Toevoeging aan reserves

5.770
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3

Kasstroomoverzicht 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2015
€

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden)

5.250

-35.161
177.792
147.881

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

520

Rentebaten

148.401

Kasstroom uit operationele activiteiten

Samenstelling geldmiddelen
2015
€

€

Mutatie liquide middelen

148.401

Liquide middelen per 31 december

148.401
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De activiteiten van Stichling Heerenveen Ondernemers Fonds, statutair gevestigd te Heerenveen
bestaan ult:
a. het fungeren als contractspartner van ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel
samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van
het collectieve ondernemersbelang in de gerneente Heerenveen en die als zodanig door de stichting
als trekkingsgerechtigden zijn erkend;
b, het fungeren als contractspartner van de gerneente Heerenveen in verband met het beheer van het
Heerenveen Ondernemers Fonds dat word! gevoed door een subsidie;
c. en voorts al hetgeen dat hiermee direct verband houdt in de ruimste zin van het woord.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeid, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.

Kosten algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

Vlottende activa
1. Vorderingen
31-12-2015
€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
2.112

Omzetbelasting

Overlopende activa
476
32.000
573

Vooruitbetaalde verzekeringspremie
Nog te ontvangen gelden
Rente

33.049

2. Liquide middelen
148.401

Rabobank
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Passiva
3. Stichtingsvermogen
2015
€
Overige reserves
Stand per 18 juni
Saldo baten en lasten boekjaar

5.770

Stand per 31 december

5.770

4. Kortlopende schulden
31-12-2015
€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
508

Crediteuren

Overlapende passiva
175.509
1.500
12
263

Nog aan deelnemers uitte betalen bedragen
Te betalen accountantskosten
Te betalen bankkosten
Overige schulden

177.284
Voor een overzicht van de post 'nog aan deelnemers uitte betalen bedragen' wordt verwezen naar
bijlage 2 bij dit rapport.

12

Stichling Heerenveen Ondernemers

6

Jaarrekening 2015
Fonds, Heerenveen

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015
2015
€

5. Baten
17.283

6% bijdrage
Voorde berekening van de 6% bijdrage ten behoeve van de stichting word! verwezen naar bijlage 2
van dit rapport.
Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2015 geen werknemers werkzaam.

6. Overige bedrijfskosten
4.555
249
1.000
206
3.397
1.737
865
24

Automatiseringskosten
Contributies en abonnementen
Reelarnekosten
Vergaderkosten
Administratiekosten
Accou ntantskosten
Oprichtingskosten
Verzekeringen

12.033
7. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortge/ijke opbrengsten
573

Rentebate spaarrekening
Rente/asten en soortgelijke kosten

53

Rente en bankkosten

Ondertekening directie voor akkoord
Heerenveen, 23 september 2016

J.M.W. Häger, voorzitter

H.H. Tromp, secretaris

P.P.M. Koenders, penningmeester

U.E.B. de Goede

A.S. de Boer
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Overige gegevens
1

Controleverklaring

van de onafhankelijke accountant

Verkfaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 6 tot bladzijde 14 opgenomen jaarrekening 2015 van
Stichling Heerenveen Ondernemers Fonds te Heerenveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat
ult de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grandslagen voor de financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Baek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of foulen.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ans geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid word! verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grandslagen voor de financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ans verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ans oordeel.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ans oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichling Heerenveen Ondernemers Fonds per 31 december 2015 en van het resultaat
over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Baek 2 BW.
Verkfaring betreffende overige bij of krachtens de wet geste/de eisen
lngevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW melden wij dat ans geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Baek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
lngevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij datons geen lekortkomingen zijn
gebleken naaraan leiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b toi en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

MJ!'lr

Sneek, 23 september 2016

Visser Toornstr~ Van der
Accountants B. .
,,,::::;,/

ant

2

Statutaire regeling bestemming overschotten

ln artikel 3 van de statuten van de stichling is vermeid dat eventuele overschotten aangewend zullen
worden ler realisering van haar doelstelling, zodat de stichting niet bevoegd is tot het doen van andere
uitkeringen.
Het overschot in het boekjaar is toegevoegd aan de stichtingreserves.
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Bijlage 1: begroting 2015 Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds

Beg roting

Werkelijk

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

!Kosten Heerenveen Ondernemers Fonds
Secretariele ondersteuning
Controle jaarrekening door accountant
Oprichten website en ontwikkelen huisstijl
Onvoorzien

6.750
5.000
3.334
2.172
17.256

3.397
1.737
5.555
1.344
12.033

Bij1age 2: nog aan dee\nemers uitte beta\en bedragen

bruto

netto

verdeel-

trekkings-

trekkings-

sleutel

recht

VOAN

0,85
0,19
0,60
0,32
1,48
13,01
54,50
1,47
3,82

2.720
608
1.920
1.024
4.736
41.632
174.400
4.704
12.224

LTO

10,13

32.416

sport

3,47
6,89
3,26
0,01
100,00

11.104
22.048
10.432
32
320.000

Bornego
De Knipe
De Streek
Haskerdijken
HNI
HOV/KHN
OKH
ONMKB

zorg
onderwijs
afron ding
totaal

I

Nieuwebrug

6%

163
36
115
61
284
2.498
10.464
282
733

recht

2.557
572
1.805
963
4.452
39.134
163.936
4.422
11.491
32.416

666
1.323
626
30
17.283

10.438
20.725
9.806
2
302.717

beta aid

2.538

saldo

11.468

19
572
1.805
963
34
-64
113.936
4.422
23

19.586

12.830

127.208

10.438
20.725
9.806
2
175.509

4.418
39.198
50.000

