
JAARRAPPORT

2021

Ondernemersfonds Vlaardingen stimuleert ondernemers
om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve
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Het jaar 2021 stond voor de Stichting Ondernemersfonds
Vlaardingen (OFV) voor een belangrijk deel in het teken
van het vernieuwen van het convenant met de gemeente
Vlaardingen en het verzorgen van een evaluatie van het
functioneren van het OFV. Dat heeft uiteindelijk
geresulteerd in een zgn. Position Paper van het OFV (korte
terugblik maar vooral de blik naar voren) waarin (ook)
veel aandacht is geschonken aan de plannen en
activiteiten van Stichting Vlaardingen Partners (SVP). Zoals
bekend is het OFV de founding en funding father van
Vlaardingen Partners.

Nieuw convenant
Eind 2021 is het convenant tussen OFV en de gemeente
Vlaardingen na intensieve besprekingen vernieuwd. Het
nieuwe convenant is aangegaan voor onbepaalde tijd,
waarbij is afgesproken dat minimaal eens in de vijf jaar
een evaluatie zal plaatsvinden. Het subsidiebedrag dat de
gemeente jaarlijks ter beschikking stelt aan OFV is met
ingang van 1 januari 2022 verhoogd met €100.000,-Dit
bedrag is bedoeld voor de financiering van stadsbrede
ambities en plannen die ten dienste staan aan de missie
van Vlaardingen Partners: het verbinden van mensen en
organisaties om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te
maken. Dat kan gaan over wonen, bedrijvigheid maar
evenzeer over recreatie en vrije tijd.  

Aan tafel met de gemeente Vlaardingen
SVP heeft (mede) op verzoek van OFV, met ingang van 2021,
gezamenlijk overleg met de gemeente geïnitieerd met als
doel een eind te maken aan het versplinterd overleg dat tot
nu toe heeft plaatsgevonden met verschillende
vertegenwoordigers van de Vlaardingse ondernemers. OFV,
SVP, IKV Ondernemend Vlaardingen (IKV) en Detailhandels
Platform Vlaardingen (DPV) vormen gezamenlijk de
vertegenwoordiging van die ondernemers.  
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Dit overleg kent een vaste agenda met daarop vaste terugkerende onderwerpen
maar ook actuele en urgente zaken, ambities en wensen. Van de zijde van de
gemeente participeren naast verantwoordelijke wethouder ook hoge ambtenaren
van Economische Zaken en van het zgn. Fysieke Domein zodat concrete en
gerichte afspraken kunnen worden gemaakt.

Gebieden en hun trekkingsgelden
Nagenoeg elke GGO (Gebiedsgebonden Organisatie) hield ook dit jaar weer haar
jaarlijkse vergadering(en), waarin over de bestemming van de trekkingsrechten
gesproken en besloten werd. Uit de opkomst van die bijeenkomsten blijkt dat nog
steeds niet alle ondernemers in Vlaardingen hun stem laten gelden tijdens dit
overleg. 
De voorbereidingen voor de vernieuwing van de aansluitovereenkomsten tussen
OFV en de GGO’s en SGO’s (Sectorgebonden Organisaties) als uitvloeisel van de
totstandkoming van het nieuwe convenant, zijn getroffen en daarin zal opnieuw
aandacht zijn voor het betrekken van alle ondernemers bij de plannenmakerij en
de besteding van de gelden die er voor de GGO’s en SGO’s beschikbaar zijn.

Nieuwe trekkingsadreslijsten konden nog niet door de gemeente worden
geleverd. Er wordt daardoor nog deels gewerkt met verouderde gegevens. Met het
aangaan van het convenant zijn daarover nieuwe afspraken met de gemeente
gemaakt. 

Landelijk Platform Ondernemers Fondsen 
De secretaris van OFV heeft aan de ALV van het Landelijk Platform Ondernemers
Fondsen (LPOF) deelgenomen. Hij werd daarbij herbenoemd in de kascommissie
van deze koepelorganisatie.

Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2021 hebben de bestuursleden Roel van Tongeren en Marco de
Groot hun functie wegens het bereiken van hun maximale bestuurstermijn
neergelegd. Het OFV dankt hen heel hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Gelukkig zal de kennis van Roel van Tongeren voor het fonds behouden blijven
aangezien hij per 1 januari 2022 zal toetreden tot de Raad van Advies. In 2022
zullen nieuwe bestuursleden worden aangetrokken. 

Gezien zijn betrokkenheid bij de oprichting van OFV, is Aart van Bochove van
Bureau Blaauwberg ingehuurd om het OFV-bestuur en de gemeente te assisteren
bij het opstellen van het convenant en de Position Paper.
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2021 was een belangrijk en waardevol jaar voor SVP. SVP
heeft zich geprofessionaliseerd en heeft een financiële boost
gekregen.

Position Paper
Naast het opstellen van een nieuw convenant van het OFV
met de gemeente, heeft het OFV een Position Paper
uitgewerkt ten aanzien van SVP. Dit Position Paper is voor de
gemeente mede aanleiding geweest om SVP als de
professionele uitvoeringsorganisatie te zien voor
citymarketing. Het college van B&W heeft in haar
vergadering van 21 december 2021 de startnotitie
Vrijetijdseconomie vastgesteld. Een onderdeel van deze
startnotitie is het inrichten van een uitvoeringsorganisatie
voor citymarketing. De burgemeester is portefeuillehouder
van citymarketing en SVP zal samen met de gemeente de
Kadernota Citymarketing uitwerken. Vanaf 1 januari 2022 zal
SVP een kwartiermaker aanstellen om samen met de
gemeente vaart te zetten achter deze ontwikkeling. Nadat
deze Kadernota is vastgesteld wordt het Programma
Vrijetijdseconomie opgesteld. SVP streeft ernaar om eind
2022 de uitvoeringsorganisatie te kunnen presenteren.

750 jaar Vlaardingen
In 2023 heeft Vlaardingen 750 jaar stadsrechten. In de loop
van 2021 hebben een aantal initiatiefnemers SVP gevraagd
een coördinerende rol te vervullen zodat er ruime aandacht
komt voor dit bijzondere feit. Met een unaniem aangenomen
motie door de gemeenteraad is de rol van SVP daarna
bevestigd.

Stichting Vlaardingen Partners
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SVP heeft bij het opstellen van het Voorbereidend
Projectplan en het Definitieve Projectplan een prominente
rol mogen vervullen. De gemeente heeft inmiddels een
bedrag van €750.000,- beschikbaar gesteld. De
nieuwbenoemde burgemeester is voorzitter van het
Comité van Aanbeveling. Het totaalbedrag van de
begroting van alle activiteiten bedraagt ca. €2.000.000,-.
SVP zal voor de uitvoering en financiële begeleiding en
verantwoording een aparte stichting oprichten.

Ontvangen subsidies van Provincie Zuid-Holland
De Provincie Zuid Holland heeft een subsidie van €76.159,-
toegekend voor het project “Expeditie Vlaardingen”. Dit
project is in samenwerking met de gemeente door SVP
ingediend in het kader van het bevorderen van Toerisme
en Recreatie. De totale begroting van het project bedraagt
€153.090,-. 

Ook is een bedrag van €20.000,- toegekend voor het
project "Vlaardingen 750 jaar stad". Het maken van een
maquette uit die tijd staat hierin centraal. De aanvraag is
ingediend in samenwerking met Archeologische
Vereniging Helinium. Geschatte projectkosten zijn in totaal
€92.880,-.

6
7



Organisatie
Voorzitter:                   Dirk Jan van de Weerdt
Vice-voorzitters:         Roel van Tongeren 
                                       Marco de Groot
Secretaris:                    Arie Ouwendijk
Penningmeester:        Marcel Baas
 
Raad van Advies:        Gerrit van Toor
                                       Olaf Hanno 
                                       Ronald Huiskens
 
Fondsassistente:         Petra Hickendorff
Communicatie:           Sharon Fisser 

 
SVP:                               Gerrit van Toor
                                       Jan Wildeboer

Maandelijkse bestuursvergaderingen; 
Bijwonen GGO-vergaderingen;
Promotie & communicatie;
Samenwerking SVP, IKV en DPV;
Deelname bijeenkomst Landelijk Platform
Ondernemers Fondsen;
Voorbereiding vernieuwen GGO-afspraken; 
Opstellen nieuw convenant.

Activiteiten bestuur
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Promotie & 
Communicatie

Groei van bijna 75% in volgersaantal t.o.v. 2020;
Meer dan 5000 views;
Bijna 200 interacties.

Groei van bijna 25% in volgersaantal t.o.v. 2020;
Meer dan 45.000 views;
Meer dan 200 interacties.

Dit jaar stond de promotie en communicatie in het teken
van een eerste stap richting meer zichtbaarheid onder
ondernemers in Vlaardingen. 
GGO-vergaderingen werden actief bezocht, om informatie,
inspiratie en nieuws op te halen. Dit resulteerde in meer
activiteit op onze website en social media kanalen. 
De belangrijkste highlights:

LinkedIn: 

Facebook:

Website:
Meer dan 2000 bezoekers bekeken ongeveer 6500
pagina's in totaal.
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Bestedingsdoelen
Tot slot een overzicht van de diverse projecten die met
financiële steun van OFV werden gerealiseerd in 2021.
Significant verschil is te zien in de uitgaven ten opzichte
van 2020. Mede door de coronacrisis zijn er GGO's die in
2021 niets hebben uitgegeven. Dat is ook de belangrijkste
reden dat er minder besteed is binnen de categorie
evenementen. 
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Jaarrekening 2021

Balans per 31 december
(na bestemming resultaat)

2021 2020
euro euro

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 0 0
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 16.517 14.594
Overige vorderingen en
overlopende activa 0 3

16.517 14.597

Liquide middelen 1.184.957 994.826

1.201.474 1.009.423
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Balans per 31 december
(na bestemming resultaat)

2021 2020
euro euro

Passiva

Eigen vermogen

Vrije reserve 57.787 77.488
Stadsbrede activiteiten reserve 196.085 231.667

253.872 309.155

Kortlopende schulden

Crediteuren 69.947 13.350

Trekkingsrechten
Aandeel wijken/sectoren 650.382 617.346
Aandeel HIC Bedrijven 122.663 68.545

773.045 685.891

Nog te betalen kosten 104.610 1.027

1.201.474 1.009.423
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Staat van baten en lasten 

2021 2020
euro euro

Baten

Financiele bijdrage Gemeente 550.000 550.000
Vlaardingen inzake aandeel OZB
Vrijval  Trekkingsrecht 2018 0 94.551
Dotatie trekkingsrechten -504.376 -504.376
Dotatie SVP -27.500 0

Baten na dotatie cq vrijval trekkingsrechten 18.124 140.175

Lasten

Algemene kosten -35.242 -27.541

Bedrijfsresultaat -17.118 112.634

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4 33
Rentelasten en soortgelijke kosten -2589 0

Som der financiële baten en lasten -2.585 33

Saldo van baten en lasten -19.703 112.667

Bestemming van het resultaat:
Dotatie Stadsbrede activiteiten reserve 0 112.500
Dotatie cq vrijval vrije reserve -19.703 167

0 0
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen Richtlijnen voor de 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 voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien
zij voor het opmaken van de Jaarrekening bekend zijn.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden, waarnodig onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een
individuele beoordeling van de openstaande posten.

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

Eigen vermogen
De vrije reserve betreft het vrij besteedbaar vermogen van de stichting. De weerstands- en
bezwaarreserve werd slechts aangewend ter realisering van de stichtingsdoeleinden 
De Stadsbrede activiteitenreserve wordt slechts aangewend ter realisering van de stadsbrede
activiteiten

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

Baten
De stichting ontvangt in de vorm van een fin. bijdrage het overeengekomen aandeel in de
onroerendzaakbelasting van niet-woningen van de Gemeente Vlaardingen.

Trekkingsrechten
Dit betreft het gedeelte van het aandeel van het Ondernemersfonds Vlaardingen in de
onroerendzaakbelasting van niet-woningen in Vlaardingen, dat ter beschikking wordt
gesteld aan de onderscheiden gebieden en sectoren in Vlaardingen.
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Toelichting op de balans

2021 2020
euro euro

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting Suppletie tm 2016 1.849 1.849
Omzetbelasting 2020 0 12.745
Omzetbelasting 2021 14.668 0

16.517 14.594

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente bank 0 3

Liquide middelen
Rabo betaal NL18RABO0160430747 437.865 246.932
Rabo bonus NL11RABO1025440013 248.000 248.181
Rabo spaar  NL66RABO1025440021 249.500 249.713
ING   betaal NL40INGB0009307323 149.592 250.000
ING   spaar   NL40INGB0009307323 100.000 0

1.184.957 994.826

Eigen vermogen
Vrije reserve
Stand per 1 januari 77.489 77.322
Dotatie cq vrijval uit boekjaar -19.702 166
Stand per 31 december 57.787 77.488

De Vrije reserve staat ter vrije besteding van het bestuur.
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2021 2020
euro euro

Stadsbrede activiteiten reserve
Stand per 1 januari 231.667 122.220
Dotatie uit boekjaar 27.500 112.500
Dotatie komt uit bestemmingsreserve 0 0
Bestedingen boekjaar -63.082 -3.053
Stand per 31 december 196.085 231.667

In het met ingang van 2017 vernieuwde convenant met de Gemeente  is opgenomen dat de 
Stichting de volledige opbrengst van de financiële bijdrage, na aftrek van de kosten voor de 
organisatie van de Stichting en na aftrek van kosten voor stadsbrede activiteiten, 
dient uit te keren aan de daarvoor in aanmerking komende trekkingsgerechtigden.
De Stichting heeft het initiatief genomen om voor de uitvoering van stadsbrede activiteiten
de Stichting Vlaardingen Partners op te richten. Voor Vlaardingen Partners dient het mogelijk
te zijn om stadsbrede activiteiten uit te voeren door co-financiering met de Gemeente 
en overige partijen.

Kortlopende schulden

Verdeling ontvangen fin. bijdrage (subsidie)  Gemeente Vlaardingen
Aandeel wijken en sectoren 456.232 456.232
Aandeel HIC Bedrijven 93.768 93.768

550.000 550.000

Naast de reservering ten behoeve van de Stadsbrede activiteiten
wordt met betrekking tot de GGO's en SGO's tot nader order een deel ter grootte van
6% ingehouden ter dekking van de kosten van het fonds.
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Trekkingsrecht aandeel wijken/sectoren
Stand per 1 januari 617.346 622.640
Aandeel fin. bijdrage (subsidie) boekjaar 456.232 456.232
Inhouding 10% -45.624 -45.624

410.608 410.608
1.027.954 1.033.248

Uitgekeerd in boekjaar -288.540 -415.902
739.414 617.346

Vrijval trekkingsrecht -89.032 0
Stand per 31 december 650.382 617.346

2021 2020
euro euro

Trekkingsrecht aandeel HIC Bedrijven
Stand per 1 januari 68.545 189.633
Aandeel fin. bijdrage(v/h subsidie) boekjaar 93.768 93.768

162.313 283.401
Vrijval Retributie 2018 0 -94.551
Uitgekeerd in boekjaar -39.650 -120.305
Stand per 31 december 122.663 68.545

Voor een specificatie van de trekkingsrechten wordt verwezen naar Bijlage 1
van de Jaarrekening.

Nog te betalen kosten

Nog te betalen vrijval bestemmen 89.033 0
Nog te betalen Evaluatie- en accountskosten 15.577 1.027

104.610 1.027
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2021 2020
euro euro

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Baten
Aandeel onroerendzaakbelasting 550.000 550.000

550.000 550.000

Trekkingsrechten
Dotatie trekkingsrecht Aandeel wijken/sectoren 410.608 410.608
Dotatie trekkingsrecht Aandeel HIC Bedrijven 93.768 93.768

504.376 504.376

Algemene kosten
Secretariaats- en communicatiekosten 14.520 15.721
Evaluatie- en accountantskosten 14.653 1.010
Bankkosten 299 198
Relatiegeschenken / Representatiekosten 515 1.352
Reclame en advertentiekosten 2.312 6.511
Contributies, abonnementen etc 2.290 2.096
Bedrijfsverzekeringen 653 653
Teruggevorderde omzetbelasting 0 0

35.242 27.541

Financieel Resultaat
Rentebaten/lasten en soortgelijke opbrengsten -2.585 33
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Winstbestemming

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2021 ad 19.703 -/- als volgt
te bestemmen :

Dotatie aan overige reserve 19.703 -/-

Deze resultaatverdeling is verwerkt in de Jaarrekening 2021

Vlaardingen, 18 mei 2022

Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen

Dirk Jan van de Weerdt Marcel Baas
Voorzitter Penningmeester

Arie Ouwendijk
Secretaris
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