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Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
Ter attentie van het bestuur
Anna van Saksenstraat 55
2641 ER  PIJNACKER

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van uw onderneming.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-
Nootdorp te Pijnacker bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten
over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding van de
onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. 

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in RJ 640 Organisaties zonder winst-
streven.

Bergschenhoek, 19 augustus 2015

Bloemendaal Ruigrok

A.M. Ruigrok
Accountant Administratieconsulent

!"#$%&'(&)$ * *+,- ./ 0)%$#12&" 3-4 5+* 3+ 33 66678(9&:&$;##("<)="927$(

>98)#? @??&"(##$ 4 *++* AB B&"=?1C&$C9&2 3-3 4*, -D -D )$E9F8(9&:&$;##("<)="927$(



Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
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Algemeen

Oprichting stichting
Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp is opgericht op 26 januari 2012 en statutair gevestigd
te Pijnacker. De entiteit is als stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 54595398.

Activiteiten
1. De stichting heeft ten doel:
a. het fungeren als contractpartner voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp in verband met de

bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Pijnacker-
Nootdorp;

b. het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel
als samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen
van het collectief ondernemersbelang;

c. het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op het gebied
van 'schoon, heel en veilig', promotie en inkoop) ten behoeve van ondernemers in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de gelden welke via een subsidie van de gemeente - waarvan de hoogte gerelateerd is aan een

overeengekomen extra opbrengst van de gemeentelijke belastingen - worden verkregen,
administratief te verwerken en vervolgens ter beschikking te stellen van de in lid 1 sub b bedoelde
ondernemersorganisaties;

b. het opdracht geven voor het leveren van diensten aan de ondernemersorganisaties, waarbij de
opdrachtverlening voorbereid en uitgevoerd wordt door de ondernemersorganisaties;

c. zich te kwalificeren als ondernemer in de zin van artikel 6.3.7 van het Besluit Omzetbelasting /
Aftrek van Omzetbelasting de dato vijfentwintig november tweeduizend elf;

d. het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers op bedrijventerreinen en/of
gebieden in Pijnacker-Nootdorp waar veel ondernemers gevestigd zijn;

e. het leveren van informatie en ondersteuning aan verenigingen en samenwerkingsverbanden van
ondernemers.

3. In deze statuten wordt onder 'ondernemers' verstaan: belastingplichtige eigenaren en gebruikers
in de catergorie niet-woningen in het areaal van de onroerendzaakbelasting in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vaststelling jaarrekening
De bestuursvergadering heeft de jaarrekening 2013 op 1 augustus 2014 vastgesteld, dit inclusief de door
het bestuur voorgestelde resultaatverdeling.
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Bestuursverslag

Jaarverslag 2014 Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp

Bestuur

Het bestuur van de stichting heeft ten opzichte van 2013 geen wijzigingen ondergaan. Het bestaat uit:
B.J. van der Ploeg, voorzitter, G.J. Jense, secretaris, P. Bok, penningmeester, A.A. Venselaar en T.L.M.
Duijvestijn. 

Het bestuur heeft in 2014 negen vergaderingen belegd.                                                                            

Gebieds- en sectorindeling

Ten opzichte van 2013 hebben er een paar wijzigingen plaats gevonden. De indeling is momenteel als
volgt:
- De Boezem, Ruyven , Oostambacht en Heron;
- Kerngebied Pijnacker, Parade, Nootdorp centrum;
- Buitengebied Pijnacker West, Noordpolder;
- Buitengebied Pijnacker Oost, Noukoop; 
- Zorg en Sport.

Met uitzondering van Buitengebied Pijnacker Oost zijn of worden voor alle gebieden verenigd. Voor het
bestuur is het een uitdaging om geheel ondernemend Pijnacker in gebieden verenigd te krijgen en dus
ook voor dit laatste gebied. 

Trekkingsrechten

In 2014 hebben we eindelijk de definitieve afrekening over 2012 en de daarbij behorende WOZ
bestanden van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp ontvangen. Hierdoor hebben wij voor 2012 een
definitieve afrekening kunnen maken. Buitengewoon teleurstellend is dat dit voor 2013 nog niet
mogelijk is en voor 2014 zelfs geen goed voorlopig overzicht kan worden verstrekt. Er is toegezegd dat
dit uiteindelijk in het najaar 2015 verstrekt wordt. Dit heeft te maken met de overgang op nieuwe
systemen, waarbij alle OZB objecten opnieuw ingevoerd moeten worden. Dit probleem speelt al bij de
gemeente sinds het besluit om het ondernemersfonds op te richten. Als je daarbij ook de fouten die
gemaakt zijn met de doorberekening in de verhoging van de WOZ aanslagen in ogenschouw neemt
moeten wij als bestuur concluderen dat Gemeente Pijnacker-Nootdorp niet voorbereid was op de
consequenties die dit besluit met zich mee bracht. Het maakt het functioneren van het
ondernemersfonds en de daarbij gevraagde transparantie erg lastig. Uitkeringen van trekkingsrechten
op basis van voorschotten, en vervolgens pas na 2 jaar een definitieve afrekening kunnen maken is niet
wat het bestuur voor ogen stond.
Van de beschikbare trekkingsrechten is 68% uitgekeerd.     

Activiteiten

In 2014 heeft een evaluatie van het ondernemersfonds plaatsgevonden. Het bestuur heeft een extern
bureau opdracht gegeven om interviews te houden met ondernemers die te maken hadden met het
fonds. Zowel voor- als tegenstanders van dit fonds. De uitkomsten hiervan zijn verwoord in een rapport.
Deze manier van evalueren werd niet gewaardeerd door de politiek en de tegenstanders van het
ondernemersfonds. Het werd als te eenzijdig ervaren. Dit werd mede veroorzaakt doordat
tegenstanders van het fonds weigerden om er aan mee te werken. Tijdens de behandeling van deze
evaluatie in de gemeenteraad is het bestuur door het stof gegaan. Er is beterschap beloofd. Bij de
volgende evaluatie zal het anders aangepakt gaan worden. Daarbij zullen ook de voor en tegens van de
Bizz onderdeel van uitmaken. Het besluit is genomen om het ondernemersfonds voorlopig nog twee
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jaar voort te zetten, waarna een nieuwe evaluatie plaats zal vinden. Het bestuur had gevraagd om een
termijn van tenminste drie jaar. Door de onzekerheid over het voorbestaan van het ondernemersfonds
kunnen er geen lange termijn planningen en begrotingen gemaakt worden. Dit wordt door betrokken
partijen als nadelig ervaren.

In 2014 is het ondernemersfonds weer betrokken geweest bij de organisatie van diverse evenementen.
Door garantstellingen en bijdragen hebben zij dit mede mogelijk gemaakt. 

Toekomst

In 2015 wordt getracht de resterende gebieden zich te laten verenigen. Tevens hoopt het bestuur meer
inzicht te kunnen verstrekken over de verdeling van de trekkingsgelden waardoor ook een groter
percentage daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden. 

Pijnacker, 19 augustus 2015

B.J. van der Ploeg
Voorzitter
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Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
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Balans per 31 december 2014 
(na resultaatbestemming)

2014 2013
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa 4.962 3.557

Liquide middelen
349.324 249.940

354.286 253.497
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Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker

2014 2013
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen
326.768 253.497

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 27.518 -

354.286 253.497
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Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker

Staat van baten en lasten over 2014 

2014 2013
€ € € €

Lasten
Activiteiten 25.776 18.277
Algemene kosten 23.954 1.230
Bestuurskosten 259 659

Som der bedrijfslasten 49.989 20.166

Bedrijfsresultaat -49.989 -20.166

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 4.962 3.557
Rentelasten en soortgelijke kosten -79 -74

Financiële baten en lasten 4.883 3.483

Netto resultaat -45.106 -16.683
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt dit in de toelichting vermeld.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit reserves.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en vervallen in principe binnen
één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
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Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

2014 2013
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen overige rente 4.962 3.557

Liquide middelen

SNS-bank 349.324 249.940

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Reserves
€

Stand per 1 januari 2014
253.497

Mutatie uit resultaatverdeling -45.106
Toevoeging OZB bijdrage  421.241
Uitgekeerd -302.864

Stand per 31 december 2014 326.768

Reserves

Algemene reserves 34.725 37.707
Bestemmingsreserves 292.043 215.790

326.768 253.497

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 

Stand per 1 januari 37.707 24.386
Resultaatverdeling -45.106 13.321
Toevoeging OZB bijdrage 42.124 -

Stand per 31 december 34.725 37.707
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2014 2013
€ €

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: 

Stand per 1 januari 215.790 179.494
Toevoeging OZB bijdrage 379.117 360.506
Uitgekeerd -302.864 -324.210

Stand per 31 december 292.043 215.790

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen trekkingsrechten 27.518 -
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 2013
€ €

Activiteiten

Oostland Culinair 9.949 8.000
Oostlanddag 3.594 -
Woonplein 3.328 -
Ondernemersprijs 2.117 -
Tuinbouw algemeen 1.600 -
Aanloopkosten verenigingen 5.188 3.500
Decemberactiteiten - 3.777
Biesland - 3.000

25.776 18.277

Algemene kosten

Kosten evaluatie 10.222 -
Publiciteit 8.639 482
Centraal ledenadministratiesysteem 3.836 -
Verzekeringen 532 540
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening 723 -
Overige algemene kosten 2 208

23.954 1.230

Bestuurskosten

Vergaderkosten 259 659

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 4.962 3.557

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 79 74

Pijnacker, 19 augustus 2015

B.J. van der Ploeg
Voorzitter
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Bijlage 1. Specificatie trekkingsrechten

Ontvangen van gemeente jaar 2012 jaar 2013 jaar 2014

2012 voorschot 300.000 voorschot 2013 300.000 voorschot 2014 300.000

2014 1e afrekening 33.830 1e afrek 2014 76.214 1e afrek 0

2014 def. afrekening 11.197 def. afrek. def. afrek 0

345.027 376.214 300.000

Overhead 10% -34.503 -37.621 -30.000

Te verdelen trekkingsrecht 310.524 338.593 270.000

Ruyven Oost Ambacht De Boezem Heron Kerngebied Parade Nootdorp Buitengebied Buitengebied Noordpolder Noukoop Zorg Sport Totaal

Pijnacker Centrum West Oost

2012

Toegerekend 64.508 49.316 43.836 0 38.250 20.780 13.193 45.857 21.679 5.447 9.708 28.265 4.190 345.029

Overhead -6.451 -4.932 -4.384 0 -3.825 -2.078 -1.319 -4.585 -2.168 -545 -971 -2.826 -419 -34.503

58.057 44.384 39.452 0 34.425 18.702 11.874 41.272 19.511 4.902 8.737 25.439 3.771 310.526

Betaald 2012 -56.700 -33.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.510

Betaald 2013 0 0 -40.000 0 -18.000 -19.500 0 0 0 0 0 0 0 -77.500

Betaald 2014 0 0 0 0 -31.500 0 -4.500 -4.442 0 -5.000 0 -10.106 0 -55.548

Betaald 2015 -1.357 -10.574 0 0 -2.925 798 0 0 0 98 0 0 0 -13.960

Resteert 0 0 -548 0 -18.000 0 7.374 36.830 19.511 0 8.737 15.333 3.771 73.008

2013

Toegerekend 62.557 46.580 43.228 0 48.927 24.167 13.641 53.301 23.181 7.131 11.273 37.364 4.864 376.214

Overhead -6.256 -4.658 -4.323 0 -4.893 -2.417 -1.364 -5.330 -2.318 -713 -1.127 -3.736 -486 -37.621

56.301 41.922 38.905 0 44.034 21.750 12.277 47.971 20.863 6.418 10.146 33.628 4.378 338.593

Betaald 2013 -56.700 -40.000 -40.000 0 0 -19.500 0 0 0 0 0 0 -156.200

Betaald 2014 0 0 0 0 -31.500 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -36.500

Betaald 2015 399 1.922 -1.095 0 -12.534 -2.250 0 0 0 0 0 0 -13.558

Resteert 0 3.844 -2.190 0 0 0 12.277 47.971 20.863 1.418 10.146 33.628 4.378 132.335

2014

Toegerekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

Overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000

Betaald 2014 -56.700 -40.000 -40.000 0 -41.600 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -183.300

Betaald 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resteert -56.700 -40.000 -40.000 0 -41.600 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 86.700




