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Aan het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Delft
Postbus 321
2600 AH DELFT

Bergschenhoek, 17 juli 2013
Kenmerk: MR1903 100

Geacht bestuur,
Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting
Ondernemersfonds Delft te Delft gecontoleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

Algemeen
Oprichting van de stichting
Stichting Ondernemersfonds Delft is opgericht op 14 december 2010 en statutair gevestigd te Delft.
Activiteiten van de stichting
Het doel van de stichting is ondernemers in Delft de kans te bieden om samen initiatieven op te zetten.
Op die manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven,
instellingen en de overheid, én aan de economische ontwikkeling van de stad Delft.

BTW 8062-93-597 BO1ABN AMRO 62.83.01.618
KvK Haaglanden nr. 27.242.193

Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2012 in verkorte vorm.

Analyse van dc financiile positie
‘Ier analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:
2012

2011

c

€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden

Liquiditeitssaklo

=

werkkapitaal

90.876
881.921

2742
551.667

972.797
-891.773

554.409
-504.659

81.024

49750

81.024

49.750

Financiering
Eigen vermogen

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

Helder Controle B.V.

drs. L.P. van Gulik RA

Jaarverslag
Inleiding
liet Onderneinersfonds Delft is op 1januari 2011 van start gegaan. 1-let jaar 2012 was dus het tweede
jaar uit ons hestaai. Dat typeert ook de activiteiten in dit jaar. Enerzijds werd er voortgebouwd op de
activiteiten die in 2011 werden gestart en anderzijds hebben we in 2012 energie moeten steken in het
opstarten van nieuwe activiteiten bijvoorbeeld in gebieden in de stad die nog niet actief waren.
-

Activiteiten algemeen
Bestuursuitbreiding
Vanaf de oprichting in januari 2011 bestond het bestuur van het Ondernernersfonds uit drie leden: Rob
van Pelt, Rob Trornpper en René Dings. in februari 2012 is het bestuur uitgebreid met drie nieuwe
bestuursleden zijn: Brenda Kooy-Grootscholten (directeur van Bedrijf & Samenleving Delft), Peter van
1-lemmen (manager Stad bij Woonbron Delft) en Matthijs Stoffer (bekend van Banketbakkerij Stoffer).
Met hen erbij heeft het bestuur meer slagkracht en een groter netwerk. Daarmee zijn we nog beter in
staat om onze voeisprieten uit te zetten voor ontwikkelingen in de stad.
Adviesraad
In 2012 zijn twee bijeenkomsten gehouden van de Adviesraad. In de Adviesraad zitten
vertegenwoordigers van de ondernemersnetwerken in de verschillende gebieden van de stad. Het doel
van de Adviesraad is om op informele wij ze met elkaar te praten over stads brede en
gebiedoverschrijdende zaken. Maar de Adviesraad heeft ook een rol als klankbord en/of adviseur van
het bestuur van het Ondernemersfonds.
De eerste bijeenkomst werd gehouden op 20 maart 2012 in de Brasserij. Bijna alle gebieden waren bij
deze bijeenkomst aanwezig. Omdat het de eerste bijeenkomst was, stond deze in het teken van de
kennismaking. Vertegenwoordigers van de gebieden vertelden over hun gebied en er werd gesproken
over de werkwijze en de rol van het fonds.
De tweede bijeenkomst was op 13 november 2012 in de Schaapskooi. Ook deze keer waren bijna alle
gebieden vertegenwoordigd. Er werden ervaringen uitgewisseld over de activiteiten in de gebieden. in
een workshop konden de aanwezigen samen nadenken over kansen en ontwikkelingen in de stad en in de
gebieden, om te kijken of samenwerking kansen biedt voor de afzonderlijke gebieden.
Nieuwj aars borrel
In januari 2012 is de nieuwjaarsborrel ‘Boerenkool met bubbels gehouden in Theater de Veste, liet was
voor het eerst dat er een nieuwjaarsborrel werd georganiseerd voor alle ondernemers in de stad. Een
behoorlijk aantal ondernemersnctwerken deed net als het Ondernernersfonds mce aan de organisatie
en deelde in de kosten. Vanwege de grote opkomst en de enthousiaste reacties is besloten om de
nieuwjaarsborrel in 2013 opnieuw te organiseren.
-

-

Platform Ondernemend Delft
Eind 2012 ontstonden er plannen voor het Platform Ondernemend Delft, een samenwerkingsverband
tussen alle Delftse ondernemersverenigingen met als doel om meer structuur te brengen in de plannen en
activiteiten. Het Ondernemersfonds ondersteunt het doel en zal een faciliterende rol vervullen voor het
Platform.
N@twerk Delft
De gemeente Delft begon in 2012 een maandelijkse e-mailnicuwsbrief: N@>twerk Delft. Er is
afgesproken om in iedere editie van deze nieuwsbrief ondernemers aan het woord te laten over de
activiteiten die ze met financiering vanuit het Ondernernersfonds hebben ontplooid.

Activiteiten in de wijken
Voordijkshoorn
De ondernemers hebben gezamenlijk feestverlichting aangeschaft om
winkelcentrum in de donkere maanden.

sfeer

te brengen in het

Altena / DSM
DSM heeft een open dag georganiseerd voor inwoners van Delft en andere geïnteresseerden.
Hof van Delft & Westerkwarticr
De ondernemers hebben gezamenlijk feestverlichting aangeschaft om sfeer te brengen in het
winkelcentrum in de donkere maanden.
Binnenstad
De binnenstadondernemers hebben gezamenlijk een meerjarenplan gemaakt om met gelden uit het fonds
uniforme sfeerverlichting voor de binnenstad aan te schaffen. Het jaarbudget was niet vol-doende om dat
in één keer voor de hele binnenstad te doen. In 2012 is het tweede deel van het driejarenplan uitgevoerd.
Daarbij werden nog meer straten in dezelfde stijl sfeervol verlicht.

Vrij enban
Er is in Vrijenban veel gebeurd dankzij het Ondememersfonds. Enkele voorbeelden van projecten in
2012: boomverlichting in de winkelgebieden, het plaatsen van bloembakken, het weghalen van
zwerfvuil. Men probeert er zo veel mogelijk ideële projecten van te maken: het beheer van de
bloembakken besteden ze uit aan de afdeling Groenbeheer van het Joris, en zwerfvuil wordt geraapt door
dak- en thuislozen die verbonden zijn aan Dienstencentrum PerspeKtief.
Overige activiteiten: een nieuwjaarsborrel voor de wijk, sponsoring van het wijkfeest, een
advertentiecampagne in Delft op Zondag, Sinterklaas in de wijk en een eigen website.
Delftse Hout / A13
De ondernemers hebben samen een ondernemersvereniging opgericht om gezamenlijk projecten te
kunnen starten en aanvragen voor ondersteuning in te kunnen dien bij het Ondernemersfonds. Er zijn in
2012 nog geen aanvragen gedaan.

Buitenhof
De ondernemers in Buitenhof zijn heel actief en de samenwerking tussen de ondernemers leidt tot een
gevarieerde lijst met projecten: feestdagenverlichting, 70 forse plantenbakken op 5 plekken in Buitenhof
(er komen er in 2013 ruim 25 bij, in samenwerking met de ondernemers uit Tanthof-West),
buitentafeltennistalels bij twee sportverenigingen die hun velden buiten openingstijden beschikbaar
stellen voor Buitenhof-jeugd, de elektrische bolderkar/bakfiets de Stint voor bso-organisaties, een
geslaagde en dnikbezochte voetbalmiddag bij DVV Delft, tien iPads voor het voorleesproject van DOK
Voorhof.

Voorhof
In 2011 is een prijsvraag georganiseerd waarbij ondernemers projectvoorstellen konden indienen.
Daaruit is door een vertegenwoordiging van de ondernemers één project geselecteerd waarvoor een
aanvraag aan het Ondernemersfonds zou worden voorbereid. Dat project heeft veel tijd gevraagd, maar
tot een aanvraag is het helaas nog niet gekomen. Eind 2012 zijn er alternatieve projectvoorstellen
uitgezocht, die in 2013 zullen worden uitgevoerd.

4

Schicoevers
De Bedrijvenkring Schieoevers heeft een actieplan laten opstellen met 69 punten die in het gebied
aangepakt zouden moeten worden. in 2012 zijn de volgende projecten uitgevoerd: Perifere detailhandel
op de Schieoevers Zuid, 1-loreca in Schieoevers, Aanleg glasvezelnetwerk, Verbeteren openbaar ruimte
zijstraten, Nieuwbouw MBO techniek Schieoevers, Bedrijfsverzamelgebouw JOULZ, Kennismaken met
de buurman.
in 2013 zullen deze activiteiten een vervolg krijgen op basis van het actieplan.
Gebied 11 (TU-gebied / Delftechpark / Technopolis)
De samenwerking in dit gebied komt langzaam op gang. Er is in 2012 een werkgroep gestart met
vertegenwoordigers van TU Delft, TNO, 1-laagse 1-logeschool, Hogeschool Inholland, Delftechpark,
Yes!Delft en Exact. De werkgroep heeft als themas mobiliteit en innovatie gekozen. De operationele
ondersteuning van de werkgroep wordt vergoed vanuit het Ondernemersfonds. Er zijn plannen voor het
plaatsen van straatmeubilair. Voor Delfttechpark wordt een eigen website ontwikkeld om de
communicatie tussen de ondernemers te stroomlijnen.

Wippolder
Er zijn in 2012 geen aanvragen gedaan door de ondernemers in de Wippolder. Het lijkt moeilijk om de
ondernemers in dit gebied actief te krijgen en te organiseren.

Tanthof-West
Studenten van de HHS hebben een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder ondernemers in het gebied.
Daaruit zijn voorstellen gekomen voor mogelijke projecten. De ondernemers hebben gezamenlijk
feestverlichting aangeschaft om sfeer te brengen in de twee winkelcentra in het gebied. Bij de entree van
het winkelcentrum is een bord met de naam opgehangen. Samen met de ondernemers uit de Buitenhof
zijn plantenbakken aangeschaft om het winkelgebied op te fleuren.
Tanthof-Oost
De ondernemers hebben gezamenlijk feestverlichting aangeschaft om sfeer te brengen in de twee
winkelcentra in het gebied.
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Balans per 31 december 2012
(na voor net winsrbestemnt,,n)

2011

2012

Activa

c

c

c

€

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
1
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
2
activa

1.624

-

2.742

89.252
90.876

2.742

881.921

551.667

972.797

554.409

Liquide middelen
Rabobank

Passiva
Eigen vermogen

4

Vrije reserve
Weerstands- en bezwaarreserve

5
6

17.741
32.009

46.024
35.000
81.024

49.750

891.773

504.659

972.797

554.409

Kortiopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

7

6
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Staat van baten en lasten over 2012
Begroting
2012
€

2012
€

2011
€

804.000
718.525-

825.891
718.525-

800.233
696.203-

85.475

107.366

104.030

33.884

74.330

57.022

Lasten

33.884

74.330

57.022

Bedrijfsresultaat

51.591

33.036

47.008

Aandeel onroerende zaakbelasting
Af: Dotaties trekkingsrechten

8
9

Baten na dotatie aan trekkingsrechten
Algemene kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

10

11

8.852
-

8.852
60.443

-

-

-

33.036

2.742
-

2.742
49.750
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen

Grondslagen Richtlijnen voor (le Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1.1 “Kleine
Organisaties-zonder-winststreven”
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1.1 Kleine
organisaties zonder winststreven.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts
genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risicos die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn genomen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheïd. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de
openstaande posten.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking.

Eigen vermogen
De Vrije reserve betreft het vrij besteedbaar vermogen van de stichting. De weerstands- en
bezwaarreserve wordt overeenkomstig statutaire bepalingen slechts aangewend ter realisering van de
stichtingsdoelstellingen.

Grondslagen voor de resuliaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten hiervan over het verslagjaar met
inachineming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten
De stichting ontvangt in de vorm van een subsidie het overeengekomen aandeel in de onroerende
zaakbelasting van niet woningen van de Gemeente Delft.

8
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rrrekkingsrechtell
Dit betreft het gedeelte van het aandeel van het Ondernernersfonds Delft in de onroerende zaakhelasting
van niet-woningen in Delft dat [er beschikking wordt gesteld aan de onderscheiden gebieden in Delft.
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Toelichting op de balans
Viottende cictiva
2011

2012

c

c
1

Belastingen

CLI

premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

2

1.624

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te verwachten afrekening subsidie 2012
Nog te ontvangen rente bank

80.399
8.853

2.742

89.252

2.742

84.179
797.742

6.667
545.000

881.921

551.667

Stand per 1 januari
Uit boekjaar

17.741
28.283

17.741

Stand per 31 december

46.024

1T741

32.009
32.160
-29.169

32.009

35.000

32.009

3

Liquicle middelen

Rabobank rekening-courant
Rabobank bedrijfsspaarrekening

4
5

-

Eigen ‘ermogen

Vrije resereve
-

De Vrije reserve staat ter vrije beschikking van het bestuur.
6

Weerstands- en bezwaarreserve

Stand per 1 januari
Uit boekjaar
Onurekkingen
Stand per 31 december

Tot nader order wordt een deel ter grootte van 4% van het ontvangen aandeel in onroerende
zaakbelasting gereserveerd om het mogelijke verschil russen de voorlopig bepaalde en definitief
vastgestelde bijdrage uit de onroerende zaakbelasting op te vangen.
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2011

2012
7

c

Overige schulden en overlopende passiva

Gereserveerde trekkingsrechten *
Nog te verwachten subsidie-afrekening 2011
Reservering accountaniskosten
Nog te betalen trekkingsrechten
Nog te betalen secretariaatkosten 2011
Nog te betalen stuurgroep
Diversen

796.736
3.936
5.049
51.052
-

-

-

8q1.773

410.573
9.767
5.000
33.339
25.000
19.992
988
504.659

Voor een specificatie van de gereserveerde trekkingsrechten verwijzen wij naar bijlage 1 van de
ni ng.
aarreke
i
*

1]
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2011

2012

c
8

Baten

Aandeel onroerende zaakbelasting

9

804.000

800.233

718525

692C3

33884

57.022

25.000
3.860
3.220
1.248
319
139

25.000

98

157
20.849

33.884

57.022

8.852

2.742

Trekkingsrechten

Dotatie trekkingsrechten

10

€

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Algemene kosten
Secretariaat
Promotiekosten
Accountantskosten
Bestuurs- en vergaderkosten
Website
Bankkosten
Overige overheadkosten (2012: inclusief correctie
voorbelasting 2011)
Oprichtingskosten

11

-

5.000
689
5.203
124

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten
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Delft, 17juli 2013
Stichting Onderneinersfonds Delft

Het bestuur,
R.C.A.J. Dings

R.J.N. Trompper

B.1-1.M Kooy—Grootscholten

R. van Pelt

P. van 1-lemmen

M.G.E. Stoffer
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Overige gegevens
Voorstel bestemming saldo van baten en lasten
Voorgesteld wordt het saldo van baten en lasten over 2012 ad C 60.443 als volgt te bestemmen:
-

-

Dotatie aan Vrije reserve
Dotatie aan weerstands- en bezwaarreserve

C 28.283
C 32.160

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is deze resuliaatverdeling
verwerkt in de jaarrekening.
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Helder Controle
Tobias Asserlaan 5 2662 SB Bergschenhoek
T 010 360 00 30 www.heldercontrole.nI

Zuidweg 59 Postbus 159 2670 AD Naaidwijk
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Aan het bestuur van
Stichting Ondcrnernersforids Delft
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Wij hebbende in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Ondernernersfonds Delft te
Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten
en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting 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 de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C. 1.1 “Kleine organisaties zonder
winststreven”. 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 fouten.

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 ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over dc
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 conirolewerkzaamheden 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 stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Ondernemersfonds Delft per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C. 1.1 “Kleine organisaties zonder
winststreven”.

BT\N 8062-93-597 BO1ABN AMRO 62.83.01.618
KvK Haaglanden nr. 27.242.193

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Wij vermelden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.

Bergschenhoek, 17juli 2013
Helder Controle B.V.
w.g.
drs. L.P. van Gulik RA
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1,0%
3,6%
1,8%
2,5%
22,1%
5,4%
7,9%
5,7%
7,0%
13,2%
24,3%
0,5%
2,6%
2,4%
100,0%

Voordijkshoorn/Foreestweg
Altena(DSM-terrein)
Hof van DelftJ Westerkwartier
HofvanDelftlWesterkwartier
Binnenstad
Vrijenban
Delftseflout/A13 (inclusief bedrijven aan Poortweg)
Buitenhof
Voorhof
Schieoevers
TU / Delftechpark / Technopolis
Wippolder
Bedrijven Tanthof-West
Bedrijven Tanthof-Oost

Totaai
718.525

25.750
12.970
17.730
159.108
38.867
56.715
40.983
50.236
95.134
174.908
3.419
18.451
17.209

7.045

Verdeling
aandeel OZB
niet-woningen 2012

410.572

6.826
24.950
12.567
17.179
43.05218.002
54.482
27.930
48.676
35.671
169.474
3.312
17.877
16.675

Stand 01.01

332.361-

-

-

5.75050.01716.14334.909112.93812.9851.39650.3053.37734.8619.680-

Uitgaven

8.121
683
9.394
0
3.118
43.884
109.801
18.608
95.535
95.944
334.702
6.731
36.328
33.884

Eindstand
per 31.12.2012

De verdeling per gebied in 2012 is gebaseerd op de OZB-verdeling 2011, toegepast op het door de afdeling belasting voorlopig bepaalde totaalbedrag van 2012.

In het verslagjaar is door de Gemeente Delft in de vorm van een subsidie een toezegging gedaan voor een uitkering uit de opbrengsten van
de heffing van de onroerde zaakbelasting. De hoogte van dit bedrag is bepaald door de afdeling Belastingen, die ook een verdeling van dat
bedrag over dc door de Stichting bcpaaldc gebieden heeft vcrzorgd aan de hand van een postcodeverdcling die de Stichting hecft aangclcverd.
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Gebieden

BIJLAGE 1: Specificatie gereserveerde trekkingsrechten

__________
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