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--dit document is elektronisch gewaarmerkt--

Bestuursverslag Stichting OndernemersFonds Gouda (OFG)
Na de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Gouda van 19 december 2008 is het
OndernemersFonds Gouda opgericht en op 1 januari 2009 van start gegaan.
De initiatiefnemers van het OFG zijn:
Gemeente Gouda
Kamer van Koophandel Rotterdam
Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening (nu: Gouda Onderneemt!)
Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda
MKB Nederland Zuid-Holland
VNO-NCW Rijn Gouwe
Het convenant is verlengd op 16 november 2011. In dat convenant is onder andere opgenomen een
regeling voor ‘stadsbrede initiatieven’. In dit fonds worden de gelden gestort die gedurende een
periode van 3 jaren niet zijn opgevraagd dor de ondernemingsorganisaties in enig gebied. Dat
betekent dat de per 01-01-2015 niet opgevraagde subsidie uit 2011 vrij valt ten behoeve van het
stadsbrede fonds. Voor de bijdrage uit dit fonds kunnen ook individuele bedrijven een aanvraag om
subsidie indienen.
Doel en taken van het OndernemersFonds Gouda:
Het OFG beheert de door de gemeente verstrekte subsidie (opbrengst OZB opslag) en tracht te
bewerkstelligen dat Goudse ondernemers in gezamenlijkheid meer stadsbrede, gebiedsgerichte of
sectorgerichte collectieve initiatieven realiseren.
Het OFG beoordeelt aanvragen van ondernemersorganisaties en beschikt over aanvragen van deze
organisaties.
• Deze organisaties dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten, representatief te zijn, jaarlijks
een ledenvergadering te organiseren en collectieve doelen na te streven;
• Bovengenoemde organisatie kan een gebied of een Gouda-brede-sector vertegenwoordigen.
Het OFG richt zich hierbij mede op:
• Collectieve voorzieningen voor ondernemend Gouda;
• Stimuleren en ondersteunen van (nieuwe) ondernemersverenigingen, en
• Not for profit organisaties.
Het huidige bestuur bestond uit:
Een vertegenwoordiger van Gouda Onderneemt!
Een vertegenwoordiger van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda
Een vertegenwoordiger van de winkelgebieden buiten het centrum van Gouda
Een vertegenwoordiger van de not-for-profit sector Gouda, namens de sector Zorg
Een vertegenwoordiger van de not-for-profit sector Gouda, namens de sector Onderwijs
Een vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Gouda
Een onafhankelijk voorzitter.
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Het bestuur vergaderde in 2015 10 keer. De vergaderdata zijn op de website te vinden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
• Voorzitter:
de heer R.P. de Bruin
• Secretaris:
de heer N. Voogt
• Penningmeester:
de heer G.M. van Erk
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Toelichting Projecten 2015
1. Centrum
In 2015 zijn de gelden o.a. besteed aan: Valentijnsdag, kosten centrummanager,
Sinterklaasintocht,. Kinderkaasmarkt, stroopwafeldag, promotie binnenstad naar aanleiding van
Beste Binnenstad en bijdrage Gouda Onderneemt.
2. Korte Akkeren
Aan het einde van 2013 is een aanvraag binnengekomen voor een bijdrage aan het infobord in de
wijk welke is gehonoreerd. Dit infobord is in 2015 (nog steeds) niet gerealiseerd.
3. IJsselfront
IJsselfront heeft de gelden vooral besteed aan Parkmanagement, Gouda Waterstad Festival en
gedenksteen Oude begraafplaats.
4. Gouwestroom
Gouwestroom heeft de gelden voornamelijk besteed aan Parkmanagement, camerabewaking en
onderhoud website.
5. Kromme Gouwe
Kromme Gouwe heeft de gelden besteed aan Parkeerbeheer en camerabeveiliging.
6. Gouwespoor (Gouwezicht)
Gouwespoor heeft de gelden besteed aan Parkmanagement , internet, certificering KVO en
burenbijeenkomsten.
7. Centrum Noord
Gebied 7C is eind 2015 gestart met het ontwikkelen van activiteiten.
8. Goudse Poort
Goudse Poort heeft in 2015 bijdragen ontvangen inzake collectieve beveiliging en parkmanagement.
9. Noord- Bloemendaal
Geen activiteiten geweest in 2015.
10. Achterwillens/Goudse Hout
Geen activiteiten geweest in 2015.
11. Gouda- Oost
Geen activiteiten geweest in 2015..
12. Winkelcentrum Goverwelle
Geen activiteiten geweest in 2015.
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13. Transmuraal Netwerk/Stichting Gezond
In 2015 is een deel van het geld besteed aan Gouda Beach, Managerscontactdag, webinar, kennisdag
vrijwilligers en oprichten coördinatiepunt wetenschap en technologie.
14. Stadsbrede initiatieven
Uit het Stadsbrede Fonds zijn gelden besteed voor o.a.: intocht Sinterklaas, Gouda Onderneemt,
Gouda bij Kaarslicht, Concerten Houtmansplantsoen, Taptoe 2015, promotie beste binnenstad en
citydressing tijdens Erasmusjaar.
Overige aspecten:
Het convenant tussen de gemeente Gouda en OFG is gesloten voor de duur van 5 jaar (2012 t/m
2016) en zal eindigen op 31 december 2016.
De financiering van het OFG is gebaseerd op een opslag van 5 % op OZB niet-woningen. Deze opslag
wordt door de gemeente afgedragen als gemeentelijke subsidie aan het OFG. Bij het stop zetten van
de subsidie vervalt de 5% opslag OZB.
Niet opgenomen bedragen binnen een gebied blijven 3 jaar gereserveerd voor het desbetreffende
gebied. Daarna vervalt het bedrag aan het Stadsbrede Fonds
De wijze van verantwoording door aanvragers van de ontvangen gelden, vindt plaats op basis van de
goedgekeurde plannen. Deze verantwoording behelst:
• een verantwoording op hoofdlijnen van de besteding van de gelden;
• een toelichting in hoeverre is voldaan aan de gestelde criteria;
• een omschrijving van de resultaten, gericht op toekomstige ontwikkelingen en
• het overleggen van desbetreffende nota’s.
De hoogte van de trekkingsrechten per gebied of per sector wordt bepaald door de hoogte van de
5% extra OZB met betrekking tot niet-woningen binnen het desbetreffende gebied of sector.
Het OFG heeft veel initiatieven genomen om de verschillende ondernemers te motiveren tot
samenwerking. Om de toegankelijkheid tot de OFG-gelden te verbeteren, heeft er voor het gebied
Centrum Noord, een splitsing plaats gevonden die per 1 januari 2014 is geëffectueerd. Het gebied is
opgedeeld in 4 deelgebieden. Dit zal naar wij verwachten helpen om de activiteiten in deze gebieden
verder te stimuleren. Dit heeft er o.a. toe geleid dat gebied 7C eind 2015 gestart is met het
ontwikkelen van activiteiten.
De gestage stijging van het gebruik van de trekkingsrechten voor diverse projecten, evenals een
grotere participatie van de ondernemersverenigingen, was ook in het onderhavige verslagjaar
duidelijk zichtbaar. Als gevolg daarvan verwacht het bestuur dat de jaarlijkse afdracht van in
gebieden niet bestede gelden aan het ‘stadsbrede fonds’ in de toekomst verder zal dalen.
Er heeft dit jaar één keer bestuurlijk overleg met de gemeente Gouda plaats gevonden.
De financiële en administratieve ondersteuning van het OFG is in handen van Officient.
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Susan Groeneveld-Arzt beheert het uitvoerend secretariaat.
In 2014 is besloten om met ingang van 2015 een aantal willekeurig gekozen organisaties, die een
beroep hebben gedaan op het OndernemersFonds, te controleren op hun bestedingen. Er hebben
bij 3 partijen controles plaatsgevonden door een onafhankelijke controleur. Van deze controles zijn
verslagen gemaakt.
In 2015 is (in overleg met de stichting Transmuraal Netwerk) besloten de gelden voor Zorg en
Onderwijs met ingang van 2016 te splitsen.
Het OndernemersFonds Gouda heeft zich in het afgelopen jaar verder ontwikkeld. De inzet van
bestuurders vindt plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis .

Gouda, 31 maart 2016
Bestuur OndernemersFonds Gouda
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A

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA
31-12-2015

31-12-2014

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa

11.723

4.462

Liquide Middelen

286.623

242.148

Totaal

298.346

246.610
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA
31-12-2015

31-12-2014

VASTGELEGD VERMOGEN
Bestemmingsreserve projecten

287.019

231.919

KORTLOPENDE SCHULDEN
Toezeggingen projecten
Overlopende passiva

7.079
4.248

Totaal
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12.191
2.500
11.327

14.691

298.346

246.610
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B Staat van baten en lasten over 2015

Begroting
2015

Exploitatie
2015
€

€

Exploitatie
2014
€

€

Baten
Subsidie Gemeente Gouda 2015
Subsidie Gemeente Gouda 2014
Som der Baten
Lasten
Projecten
Overige lasten
Som der lasten

326.809
0

326.809
309.888
326.809

326.809

274.932

303.809
26.600
330.409

51.877

-3.600

29.083

3.223

3.600

4.462

55.100

0

33.545

55.100

0

33.545

249.448
25.483

Resultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat

309.888

254.105
26.700
280.805

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsreserve
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C

Algemene Toelichting

Algemeen
Doel van het fonds is ondernemers te stimuleren om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen
en zo met elkaar het ondernemersklimaat in onze stad te verbeteren. Via een verhoging van
de OZB met 5% betalen vanaf 2009 alle bedrijven en non-profitorganisaties (zowel eigenaren
als gebruikers van onroerend goed) in Gouda mee aan het fonds.
De opbrengst van de verhoging wordt door de gemeente volledig ter beschikking gesteld
aan de Stichting Ondernemersfonds Gouda.
De stichting is opgericht op 19 december 2008.

Waardering grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De activa en passiva worden, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking
hebbende baten en lasten. De lasten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (=nominale waarde),
waarbij indien noodzakelijk rekening wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid.
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.
Projecten
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.
Fiscale positie
Bij het opstellen van de jaarrekening is er van uitgegaan dat de stichting niet onder
het regime van de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting valt.
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D

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

2015

2014

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
OVERLOPENDE ACTIVA
Nog te ontvangen rente
Te ontvangen bedragen zorgconferentie

3.223
8.500
11.723

4.462
4.462

131
286.492
286.623

77
242.071
242.148

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank rek.nr. 1034.69.125
Rabobank rek.nr. 3491.889.154
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D

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA
VASTGELEGD VERMOGEN

2015

2014

€

€

231.919
326.809
242.370
7.079
22.261287.019

202.579
309.888
246.119
12.191
22.238231.919

Bestemmingsreserve projecten
Dit betreft de reserve die wordt aangehouden voor projecten in de verschillende gebieden.
Stand per 1 januari
Dotaties boekjaar
Onttrekkingen/ besteding projecten
Toezeggingen boekjaar
Naverrekening bestemmingsreserve / adm. kosten
Stand per 31 december
De bestemmingsreserve ultimo boekjaar is als volgt per gebied te specificeren:

Gebied

Bestemmingsreserve
t/m 2014

Centrum
Korte Akkeren
IJsselfront
Gouwestroom
Kromme Gouwe
Gouwespoor
Centrum Noord A
Centrum Noord B
Centrum Noord C
Centrum Noord D
Goudse Poort
Noord
Achterw./G.Hout
Gouda Oost
Goverwelle
Transmuraal Netwerk
Stadsbrede Initiatieven

-943
21.127
9.386
25.752
10.628
500
3.699
16.948
17.039
13.833
32.104
-183
7.326
16.286
14.507
38.729
5.182
231.919

Netto
Trekkings
rechten 2015

98.789
6.579
12.391
13.702
13.164
15.842
1.124
5.148
7.013
4.202
54.678
20.364
3.074
5.571
10.500
54.668
326.809

Vrijval en corr
Stadsbrede
Initiatieven

-9.054

-1.315
-6.025
-2.161
-4.918

-2.270
-5.587

31.330
-

Netto
Trekkings
rechten t/m 2015

97.845
18.652
21.777
39.455
23.792
16.342
3.508
16.071
21.891
13.117
86.782
20.182
8.130
16.271
25.006
93.397
36.512
558.729

Toegezegd
in 2014

Uitbetaald
2015

Toegezegd 2015
niet uitbetaald

Adm. Kosten
2015

89.621
1.180
3.267
4.205
3.539

9.219
13.836
19.500
18.618

6.729
448
844
933
897
1.079
77
351
478
286
3.724
1.387
209
380
715
3.724
22.261

1.180
2.360
3.539

45.000
-

12.191

26.647
32.120
254.561

7.079
2015

Bestemmingsreserve
2015

1.495
18.204
11.714
25.593
7.600
-3.355
3.431
15.720
21.413
12.831
38.057
18.794
7.921
15.891
24.291
63.026
4.392
287.019
2014

KORTLOPENDE SCHULDEN
Toezeggingen projecten

7.079

12.191

4.248
4.248

2.500
2.500

Betreft toezeggingen projecten aan de gebieden, waarvan betaling in het volgende jaar zal
plaatsvinden.
Overige nog te betalen kosten
Overlopende passiva
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E

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2015
Exploitatie
2015

Begroting

Exploitatie
2014

€

€

Baten
Subsidie gemeente Gouda -2015
Subsidie gemeente Gouda -2014
Totaal

326.809
326.809

326.809
326.809

309.888
309.888

89.621
9.219
12.928
15.295
18.618
45.000
26.647
32.120
249.448

91.836
6.116
11.519
12.738
12.237
14.727
1.045
4.786
6.519
3.907
50.830
18.931
2.858
5.179
9.761
50.820
303.809

103.649
3.0006.878
4.4294.795
15.661
6.045
45.000
18.750
1.14517.500
44.400
254.105

8.137
7.109
137

201
25.483

500
6.000
8.000
1.500
100
25
3.000
4.000
600
700
2.000
175
26.600

163
26.699

3.223

3.600

4.462

Lasten
SOG gebied 1
Korte Akkeren gebied 2
IJsselfront gebied 3
Gouwestroom gebied 4
Kromme Gouwe gebied 5
Gouwespoor gebied 6
Centrum Noord gebied 7 A
Centrum Noord gebied 7 B
Centrum Noord gebied 7 C
Centrum Noord gebied 7 D
Goudse Poort gebied 8
Noord gebied 9
Achterwillens/Goudse Hout gebied 10
Gouda Oost gebied 11
Goverwelle gebied 12
Transmuraal
Stadsbrede Initiatieven
Projecten
Overige lasten
Onkosten Bestuursleden
Financiële kosten / Boekhouding
Secretariaatkosten
PR kosten
Kantoorkosten / portikosten/computerbenodigh.
Drukwerkkosten en advertentiekosten
Controlekosten
Accountants- en advieskosten
Website -en internet kosten
Verzekeringskosten
Onvoorzien
Bankkosten
Totaal Algemene kosten

2.904
5.767
529
699

Financiële baten en lasten
Rente baten

152
6.434
8.231
1.500
70
8.457
1.001
691

Ten opzichte van de begroting is voor 18% minder aan projecten besteed, hetgeen het gevolg
is van minder aanvragen en het niet besteden van toegezegde projecten.
Gedurende het verslagjaar zijn er geen personeelsleden in dienst van de stichting.
De bestuursleden van de stichting genieten geen bezoldiging.
Ondertekening jaarrekening
Gouda, 31 maart 2016

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Gouda
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F Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële
invloed zijn op deze jaarrekening.
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Aan: Het bestuur van Stichting OndernemersFonds Gouda

Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V.
Laan der Continenten 160
Postbus 2259
2400 CG Alphen aan den Rijn
T 088 - 676 90 00
F 088 - 676 90 10
www.gt.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting OndernemersFonds
Gouda te Gouda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘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 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.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).
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Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28105565. Op al onze diensten zijn de algemene
voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.

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 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 Gouda per 31 december 2015 en van het
resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties
zonder winststreven’.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

In overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder
winststreven’ vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig met
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ is opgesteld en dat de
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
Gouda, 31 maart 2016
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

drs. O.C.H. Kempkes RA
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