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1 Bestuursverslag 

1.1 Toelichting bestuur 

Geachte lezer, 

In 2018 is de Stichting DOES voor het derde jaar operationeel actief geweest: vanaf 1 januari 2016 is de 
reclamebelasting voor ondernemers in het stadscentrum Suydersee van kracht geworden. Middels een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, ontving de Stichting DOES hierdoor een subsidie ten behoeve van 
de uitvoering van het activiteitenplan over 2018 dat in lijn is met het meerjarenbeleidsplan van de stichting. 

2018 was het derde jaar waarin een volledig activiteitenprogramma is uitgevoerd. 

Onderdeel van de uitvoering van dit programma was ook het voortdurend werken aan een breed draagvlak voor de 
werkzaamheden van Stichting DOES bij de ondernemers in het stadscentrum. Dit draagvlak is in 2018 opgebouwd 
door het houden van verschillende presentaties bij de ledenvergadering van de Winkeliersvereniging Suydersee 
(WVS) en vooral door het nauw samenwerken met de ondernemers uit het stadscentrum die in een aantal 
DOES-werkgroepen deelnemen. 

• De werkgroep WAM (activiteiten en marketing) houdt zich bezig met de 
voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en evenementen in het 
stadscentrum Suydersee. In deze werkgroep heeft een vijftal ondernemers 
zitting. De werkgroep adviseert het bestuur van de stichting over de besteding 
van het activiteitenbudget. In 2018 heeft de werkgroep een 
activiteitenprogramma uitgevoerd waarin zowel kleinschalige activiteiten als 
grotere evenementen een plek hebben gekregen. In 2018 is door het jaar 
heen een drietal grote events in Suydersee georganiseerd (Foodevent, 
Lifestyle- en beauty-event, Mode-event) waarbij per evenement lokale 
ondernemers hun specifieke onderneming presenteerden. Voor de marketing 
van de evenementen is nauw samengewerkt met een reclamebureau. 

- De werkgroep WAM is voor het activiteitenprogramma in 2018 de 
samenwerking aangegaan met Line Up Events. In bijlage 3 is een compleet 
overzicht gevoegd welke activiteiten en evenementen door Line Up Events in 
het stadscentrum zijn georganiseerd. Ook zijn digitale nieuwsbrieven over 
deze activiteiten en evenementen aan de consumenten gestuurd. Elke 
nieuwsbrief werd aan circa 15.000 contactgegevens van consumenten 
verstuurd. 

• Om de onder1inge samenwerking tussen ondernemers te versterken is door de stichting in samenwerking met de 
WVS een aantal ondernemersborrels georganiseerd. Deze ondernemersborrels werden gesponsord door een aantal 
bedrijven die SuyderSee een warm hart toedragen en als 'Vriend van SuyderSee' de bijeenkomst hebben bekostigd. 

• Het bestuur van de stichting heeft in 2017 een nieuwe marketingstrategie voor het stadscentrum uitgewerkt. Deze is 
in 2018 vertaald in een verfriste huisstijl en logo. Belangrijk thema hierin voor de komende periode is 'gemakkelijk en 
gastvrij'. Evenals in 2017 is dit ook in 2018 weer vormgegeven in een project 'golden 
guest', mede ingegeven vanuit de werkgroep KVO om via bewustwording naar de 
klant ook de veiligheid in het winkelgebied te vergroten. In het project is een 
mysteryshop-bezoeker bij ondernemers op bezoek gegaan om de gastvrijheid naar de 
klant te onderzoeken ('op jacht naar de Gouden Klant'). Dit project is in 2018 in een 
aantal rondes langs alle ondernemers uitgevoerd, waarna de winnende ondernemer 
begin 2019 bekend zal worden gemaakt. 

- De werkgroep WAS richt zich op het verder aantrekkelijk maken van het 
stadscentrum. In deze werkgroep hebben een ondernemer, vastgoedeigenaar PPF, 
een vertegenwoordiger van de Rabobank en de centrummanager zitting en wordt 
nauw samengewerkt met de gemeente. In 2018 is de sfeerverlichting in het hele 
stadscentrum (incl. aan het Redeplein) opnieuw opgehangen. Ook is in het stadscentrum met financiële steun van de 
gemeente een aantal plantenbakken geplaatst om de sfeer te vergroten en zijn bij de entrees van het stadscentrum 
een aantal vlaggenmasten met banieren geplaatst. 
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.:-samen met vertegenwöordigers van de OVDD·: Biddinghuizen, Swifterbant en de gemeente is intensief gesproken 
over een nieuwe concept-retailvisie voor het stadscentrum. In samenwerking met de gemeente zijn 
informatiebijeenkomsten voor ondernemers en eigenaren georganiseerd. De stichting heeft aan de gemeente een 
advies uitgebracht over de concept-retailvisie. Vanaf 2019 krijgt dit verder een vervolg naar een actieplan voor het 
stadscentrum, waarbij de stichting DOES nauw betrokken wordt. 

- In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen overlegt de stichting periodiek met gemeente, 
politie en brandweer over het versterken van de veiligheid in het stadscentrum en het op peil 
houden van het onderhoud. In 2018 is hiertoe tweemaal een schouw georganiseerd waarin 
knelpunten zijn genoteerd en aangepakt. 

Ondernemers in het stadscentrum zijn voortdurend betrokken bij de uitvoering van de 
activiteiten van de stichting. Maandelijks ontvingen alle ondernemers een digitale nieuwsbrief 
waarin zij zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen in het stadscentrum. 

De consumenten in de gemeente en de regio zijn maandelijks via de website, facebookacties en een digitale 
nieuwsbrief (zie hierboven) geïnformeerd over de activiteiten en evenementen in stadscentrum Suydersee. 

Centrummanager (Leo Hoksbergen) heeft in 2018 het bestuur en de werkgroepen geadviseerd en de algemene 
afstemming en coördinatie van de activiteiten van stichting DOES verricht. Tevens is hij op ambtelijk niveau als 
gesprekspartner voor de gemeente opgetreden. De centrummanager heeft tevens zorggedragen voor de 
agendavoorbereiding van de bestuursvergaderingen van de stichting en heeft de voortgang van de gemaakte 
afspraken bewaakt. 

In het kader van het stimuleren van de samenwerking met en tussen de verschillende belanghouders zijn op 5 
november (leden Gemeenteraad) en 15 november (Vastgoedeigenaren) bijeenkomsten gehouden. De inhoud van 
deze bijeenkomsten betrof enerzijds de rol en activiteiten van stichting Does en anderzijds het informeren van elkaar 
over verschillende ontwikkelingen in het stadscentrum. 

Met wethouder I. Korting heeft in 2018 vanaf de zomer maandelijks bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De 
belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren de evaluatie van de Stichting Does, de voortgang van 
de retailvisie en de noodzakelijke bezuinigingen voor 2019 als gevolg van de (verwachte) tegenvallende 
reclamebelasting in 2018 en 2019. 

Het financieel resultaat 2018 is uitgekomen op een nadelig resultaat van bijna€ 30.000. Dit wordt veroorzaakt door 
de fors lagere subsidie-opbrengsten. De activiteiten voor 2018 waren gebaseerd op een subsidiebeschikking van de 
gemeente van€ 180.000. In november 2018 werd door de gemeente bekend gemaakt dat deze€ 30.000 lager uit 
zou komen. Vanuit Does konden geen bijstellingen meer plaatsvinden in de uitvoering van de activiteiten 2018 omdat 
alle verplichtingen voor 2018 reeds waren aangegaan. Voor 2019 zijn keuzes gemaakt in het activiteitenprogramma 
zodat weer binnen de financiële mogelijkheden wordt geopereerd. 

CCV:-:.'::·-· 
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Oprichting en inschrijving handelsregister 
De Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee (stichting DOES) is opgericht op 18 
november 2015 en is statutair gevestigd in Dronten. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 64577058. 

Doelstelling/activiteiten 

De doelstelling.en van de stichting DOES zijn overeenkomstig haar statuten: 
1. de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het kernwinkelgebied gelegen in en bij 
winkelcentrum SuyderSee te Dronten ('het werkgebied') te verbeteren, waarbij de stichting zich richt op de 
economische structuur, de fysieke omgeving en de leefbaarheid van het werkgebied; 

2. het versterken van het werkgebied als plaatselijk en regionaal centrum op het gebied van de detailhandel, 
dienstvertening en horeca, via het uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het trekken van bezoekers naar het 
werkgebied, het bevorderen van sfeer, leefbaarheid, veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het werkgebied; 

3. het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen Drontense ondernemers onderling en de gemeente 
Dronten; 

4. het verbeteren van het vestigings-en leefklimaat in bedoeld werkgebied. En voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin des woords. 

De doelstellingen tracht de stichting onder meer te bereiken door: 

a. het behartigen van de belangen van de detaillisten, horecaondernemers, dienstverleners en andere ondernemers 
en eigenaren van bedrijfsruimten in het werkgebied, hierna ook te noemen 'belanghebbenden' en het bevorderen 
van contact, beraad en samenwerking tussen de belanghebbenden, in de meest ruime zin des woords; 

b. het ten behoeve van het werkgebied en het Drontense winkelcentrum in het bijzonder stimuleren en/of (doen) 
organiseren van collectieve activiteiten, het stimuleren en/of (doen) voeren van winkel- en wervingsacties, reclame 
acties en het stimuleren en/of (doen) bedrijven van public relations ten behoeve van de belanghebbenden en het 
publiek; 

c. het ten behoeve van de belanghebbenden en consumenten uitvoering geven aan een schoon, heel en veilig 
centrum van Dronten, het optimaliseren en maximaliseren van de branchering, bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid, de openbare inrichting, het beheer en veiligheid, kwaliteitsverbetering van het werkgebied, de 
interne en externe communicatie, dit in nauwe samenwerking met de gemeente Dronten; 

d. het ten behoeve van de belanghebbenden onderhouden van contacten met de gemeente Dronten en andere 
daarvoor in aanmerking komende overheids- en particuliere instanties, voor zover nodig mede ter uitvoering en/of 
effectuering van het in dit artikel bepaalde; 

e. zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur 
noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 

27 mei 2019, 

Voorzitterschap - vacant 
M. Slot, secretaris 
G.M.M. Naipal, penningmeester, waarnemend voorzitter 
A.H.H. Kogge!, lid 
M. Schepel, lid 
M.F. Verhoeff, lid 
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1.2 Resultaten 

Onderstaand geven wij een overzicht van de over de boekjaren 2018, 2017 en 2016 behaalde resultaten, waarbij 
de cijfers tevens zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet. 

2018 2017 2016 
€ % € % € % 

Baten 162.110 100,0 200.586 100,0 199.151 100,0 

Afschrijvingen op materiële vaste 
................ , ..................... , .. .. , ................... , . . ... , ......... , .. ,,, ..... ,, .. , ... .., ....................... , ........ ,. .... 

activa 8.795 5,4 8.795 4,4 19.409 9,7 
Kosten activiteiten 173.773 107,2 181.364 90,4 152.669 76,7 
Kosten van beheer 9.197 5,7 10.451 5,2 11.043 5,5 

Som der bedrijfslasten 191.765 118,3 200.610 100,0 183.121 91,9 
..................... , ..•...... , .. , .. , ... ....... , ................ , ........................... , ......................... 

Batig saldo -29.655 -18,3 -24 16.030 8, 1 

- -- -- -------------------- 
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2 Financieel verslag 
2.1 Balans per 31 december 2018 

31-12·2018 
€ 

31-12-2017 
€ 

Activa 
(na resultaatbestemming) 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.197 10.992 

Vlottende activa 
Vorderingen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 8.255 

5.495 
21.842 

8.255 27.337 

Liquide middelen 10.690 15.056 

21.142 53.385 
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31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Passiva 
Eigen vermogen -13.649 16.006 

langlopende schulden 
Overige langlopende schulden 1.099 2.198 

................... , ......... . ............. , ... , ......... 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 20.996 18.885 
Overige schulden en overlopende passiva 12.696 16.296 

33.692 35.181 

21.142 53.385 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017 
€ € 

Baten 162.110 200.586 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
···········-- ................ ,, .... 

8.795 8.795 
Kosten activiteiten 173.773 181.364 
Kosten van beheer 9.197 10.451 

Som der bedrijfslasten 191.765 200.610 
.... , .................. 

Batig saldo -29.655 -24 

Het gehele resultaat wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen van de stichting. 

Voor de vergelijking met de begroting verwijzen wij u naar de toelichtingen en bijlage. 
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2.3 Algemene toelichting 

Informatie over de onderneming 
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee is feitelijk gevestigd op Postbus 232, 8250 AE te 
Dronten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64577058. 

Algemene toelichting 
Belangrijkste activiteiten van de onderneming 
De activiteiten van Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee bestaan voornamelijk uit: Het 
behartigen van de belangen van de detaillisten, horecaondernemers, dienstverleners en andere ondernemers en 
eigenaren van de bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied gelegen in en bij winkelcentrum Suydersee te Dronten en 
het bevorderen van contact, beraad en samenwerking tussen de belanghebbenden. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving van de kleine organisatie zonder winststreven (RJk C1 ). 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

Grondslagen 
Materiële vaste activa 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio 
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de 
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis 
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de schuld. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve 
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interesllast 
verwerkt. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd. 

Omzetverantwoording 
Subsidiebaten worden verantwoord voorzover deze in het verslagjaar zijn gerealiseerd, tenzij anders is 
overeengekomen met de subsidiegever. 

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

Stichting Dronter Ondememersfoncls voor Evenementen Suydersee 11 



2.4 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Andere vaste 
bedrijfsmid 
delen 

Stand per 1 januari 2018 
Aanschafwaarde 
Afschrijvingen 

Boekwaarde per 1 januari 2018 

€ 

39.196 
-28.204 

10.992 

Mutaties boekjaar 
Afschrijvingen -8.795 

-8.795 

Stand per 31 december 2018 
Aanschafwaarde 
Afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2018 

Afschrijvingspercentages 

39.196 
-36.999 

2.197 

20 - 100% 

Vlottende activa 

Vorderingen 

31-12-2018 
€ 

Debiteuren 
Debiteuren 

31-12-2017 
€ 

5.495 

Overige vorderingen 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Overige vorderingen 

8.255 11.842 
10.000 

8.255 21.842 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 8.255 11.842 

Overige vorderingen 
Te vorderen subsidiegelden 2017 Gemeente Dronten 10.000 
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Liquide middelen 

Rabobank zakelijke rekening nr. 308 2663 58 
Rabobank zakelijke spaarrekening nr. 1516 1536 93 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

10.684 10.056 
6 5.000 

10.690 15.056 
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Passiva 

31-12-2018 
€ 

Exploitatiesaldo 

Stand per 1 januari 
Uit resultaatverdeling 

Totaal 

16.006 
-29.655 

-13.649 

Het gehele exploitatiesaldo is vrij besteedbaar. 

Langlopende schulden 

Overige langlopende schulden 
Overige langlopende schulden 

31-12-2018 
€ 

1.099 

31-12-2017 
€ 

2.198 

Overige langlopende schulden 
Huurkoop- Huurkoop- Totaal 
termijnen termijnen 
sfeer- boom- 
verlichting verlichting 
..c.St""a""rl~ig~h~t __ Starlight 

€ € 
Stand per 1 januari 2018 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

Saldo per 1 januari 2018 

15.392 
-7.696 

4.396 
-1.099 

€ 

19.788 
-8.795 

7.696 3.297 10.993 

Aflossing -7.696 -1.099 -8.795 

-7.696 -1.099 ·8.795 

Stand per 31 december 2018 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

7.696 
-7.696 

3.297 
-1.099 

10.993 
-8.795 

Kortlopend deel 

Saldo per 31 december 2018 

Rentepercentage 

2.198 
-1.099 

2.198 
-1.099 

1.099 1.099 

3% 3% 

Dit betreft een huurkoopverplichting. Aflossingsverplichting bedraagt voor de sfeerverlichting€ 7.696,- per jaar en 
voor de boornverlichting € 1.099,- per jaar. De resterende looptijd voor de boomverlichting is 2 jaar. 
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----- - -- ----- 
Kortlopende schulden 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Crediteuren 
Crediteuren 20.996 18.885 

Overige schulden en overlopende passiva 
Aflossingsverplichtingen 1.099 8.795 
Overige schulden 4.095 
Accountantskosten 7.502 7.501 

12.696 16.296 

Aflossingsverplichtingen 
Huurkooptermijn sfeerverlichting Starlight 7.696 
Huurkooptermijn boomverlichting Starlight 1.099 1.099 

1.099 8.795 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

____ 2:::.0:;_1;...:;.8 2.a,.0;;...1cc..7 
€ € 

Baten 
Inkomsten reclamebelasting 
Bijdrage PPF 
Opbrengsten derden (o.a. braderie) 
Slot uitbetaling subsidie 2017 

150.000 
17.500 
2.086 
-7.476 

180.000 
17.500 
3.086 

162.110 200.586 

De inkomsten reclamebelasting welke via subsidiegelden worden uitgekeerd door de Gemeente Dronten zijn 
structureel. 

Er is derhalve geen sprake van specifieke subsidievoorwaarden. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Afschrijvingen materiële vaste activa 8.795 8.795 

Kosten activiteiten 
Marketingkosten 
Activiteitenprogramma (conform beleidsplan) 
Sfeerverlichting 
Inzet centrummanager 
Bijdragen en Heffingen 

27.405 33.110 
89.154 97.015 
27.934 20.445 
28.800 28.800 

480 1.994 

173.773 181.364 
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Bedrag 2018 Begroot 2018 Verschil Bedrag 2017 
€ € € € 

Kosten per activiteit 

Valentijnsdag 3.500 3.500 1.593 
Tulpenactie 4.060 3.150 -910 4.115 
Gezicht van Suydersee 552 
Pasen 1.750 1.750 558 
Koningsdag 3.335 3.250 -85 3.880 
4 mei herdenking/ Taptoe 750 
Lifestyle & Beauty event/ Moederdag 2018 3.000 4.950 1.950 10.096 
Food & fashionevent/ Moederdag 2017 21.484 
Winterevent 2.100 2.100 
Beach volleybal toernooi 1.395 1.150 -245 991 
Vaderdag 2.963 2.250 -713 1.343 
Swinging Sundays 2.825 2.500 -325 
Piratenfestival 2.000 2.000 2.383 
Meerpaaldagen 8.316 9.000 684 9.574 
Bigshopperevent 4.295 3.750 -545 
Openluchtbioscoop / Zomerbioscoop 2018 2.898 2.500 -398 2.472 
Buurman & Buurman 3.750 3.750 
Vrienden van Suydersee live 7.834 
Halloween 1.273 995 -278 
Najaarswinkelactie 3.750 3.750 18.978 
Sinterklaasfeest 4.020 3.250 -770 3.174 
Kerstevent incl. lichtjesparade 4.494 5.000 506 8.933 
Gouden Klant/ Keurmerk Veilig Ondernemen 13.247 7.000 -6.247 2.467 
Bijeenkomsten Belanghouders 324 7.000 6.676 1.384 
Sfeermaatregelen (muziek, verlichting, visueel) 36.729 34.000 -2.729 38.066 
Marketing/PR algemeen 27.405 32.500 5.095 23.050 
Centrummanagement 28.800 30.000 1.200 28.800 
Overige promotionele acties/events 450 450 1.292 
Onvoorzien/afboeking crediteuren 888 2.255 1.367 -3.610 
Bijdrage WVS 4.000 5.000 1.000 
Onderhoud AED's 480 500 20 
Foodevent 3.688 2.000 -1.688 
Levende standbeelden 4.358 3.750 -608 
Fashionevent 6.675 3.450 -3.225 

Totaal inclusief afschrijvingskosten 182.568 186.500 3.932 190.159 

2018 2017 
€ € 

Kosten van beheer 
Assurantiepremie 583 460 
Accountantskosten 7.705 8.176 
Administratie- en organisatiekosten 387 119 
Overige algemene kosten 306 772 
Vergaderkosten 216 924 

9.197 10.451 
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Bedrag 2018 
€ 

Kosten van beheer ten opzichte van de begroting 

Begroot 2018 
€ 

Verschil Bedrag 2017 
€ € 

Accountantskosten 7.705 9.000 1.295 8.176 
Administratie- en organisatiekosten 387 4.000 3.613 119 
AssurantiepremieNerzekeringen 583 1.500 917 460 
Bestuurskosten diversen 118 1.500 1.382 
Vergaderkosten 216 1.500 1.284 924 
Overige algemene kosten 188 1.000 807 772 

Totaal 9.197 18.500 9.298 10.451 

Dronten, 27 mei 2019 
Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee 

G.M.M. Naipal 
Penningmeester 

M. Slot 
Secretaris 

A.A.H. Kogge! 
Lid 

M. Schepel 
Lid 

M.F. Verhoeff 
Lid 
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Bijlagen 
1. Overzicht van materiële vaste activa 
2. Toelichtingen 
3. Beeldmateriaal 2018 activiteiten Suydersee 
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deJong&Laan Accountants 
Belastingadviseurs 

adres 

telefoon 

e-mail 
internet 

Oosteinde 31 
3840 AE Harderwijk 
0341-562344 
harderwijk@jonglaan.nl 
www.jonglaan.nl 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur van Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee te Dronten 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee per 31 december 2018 en van het resultaat 
over 2018 in overeenstemming met RjK C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de staat van baten en lasten over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Dronter Ondernemersfonds voor Evenementen Suydersee zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags 
en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De Jong & laafl Accocetaote B.V,. geves.1igd te Almelo, KvK 00054456.. Op el onze dienstc:Jn an \Y8fkzaamheden zijn onze alg~ene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 
voorwoorden zi;, gedeponefijrd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, ZJjn irl të Den opwww.Jonglaan.nl, en. worden op veaoek kostctccs toegezonden, 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met RjK C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RjK C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
stichting te liquideren of de activiteiten van de stichting te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
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• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

Zwolle, 27 mei 2019 
De Jong & Laan Accountants B.V. 

Origineel getekend door: drs. T.M. van Zandwijk RA 
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1. Overzicht van materiële vaste activa 

Aanschafwaarde 

Aanschaf 
datum 1-1-2018 

€ 

Desinves 
lnvesteringen _,.ate""r""ln"'g.;;e""n_ 

€ € 
31-12-2018 

e 
Bedrijfs inventaris 
Kerstverlichting / sfeerverlichting 
Kerstverlichting / boomverlichting 
Plantenbakken winkelcentrum 

01-01-2016 29.501 29.501 
01-01-2016 5.495 5.495 
01-01-2016 4_.2_0_0_ ----- ----- __ ___;4;::.2;;:.00;;... 

3~100 3~100 

39.196 39.196 
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Afschrijvin2en Boe kwaarde 

Vm Vm Boek- 
Per jaar 1-1-2018 2018 31-12-2018 resultaat 1-1-2018 31-12-2018 

% € € € € € € 

20,00% 21.805 7.696 29.501 7.696 
20,00% 2.199 1.099 3.298 3.296 2.197 
20,00% 4.200 4.200 

28.204 8.795 36.999 10.992 2.197 

28.204 8.795 36.999 10.992 2.197 
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Bijlage 2 

2.1 Samenstelling bestuur en management 

De statutaire samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 was als volgt: 

Naam lid Functie In functie per Aftredend oer 
vacature Voorzitter -- 
Koçigel, AHH Lid 18-11-2015 
Slot, M Secretaris 18-11-2015 
Verhoeff. MF Lid 1-6-2016 
Schepel. M Lid 18-11-2015 
Naipal, GMM Penningmeester/waar- 1-9-2016 

nemend voorzitter 

De heer Onderberg is per 26 oktober 2018 teruggetreden ,als voorzitter van de stichting. De heer Naipal neemt de functie van onaf 
hankelijk voorzitter waar namens de stichting. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste van de gemeente Dronten overeenkomstig de 
convenant-afspraken. 

Voor het realiseren van de activiteiten van de stichting zijn meerdere werkgroepen actief. Algemene afstemming en coördinatie van de 
activiteiten van stichting DOES zowel binnen als buiten de stichting vindt plaats door een centrummanager. De centrummanager 
wordt aangestuurd door het bestuur. 

De samenstelling van het centrummanagement en de werkgroepen per 31 december 2018 was als volgt: 

Naam lid Functie In functie per Aftredend per 

Hoksbemen. L Centrurnrnanacer 1-8-2016 
Kogge!, AAH Voorzitter 18-11-2015 

Werkgroep Aantrekkelijk Stadscentrum Suydersee 

Slot, M Voorzitter 18-11-2015 
Werkgroep 
Activiteiten en Marketino 
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2.2 Opbrengsten 

In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de stichting inzichtelijk gemaakt. 

Opbrengsten 
Bedrag 
2018 

Subsidie (o.b.v. reclamebelasting) 2018 150.000 
Subsidie (o.b.v. reclamebelasting) 2017 -7.476 
Bijdrage PPF 17.500 
Bijdragen Vrienden van Suydersee 0 
Opbrengsten derden (o.a. braderie) 2.086 
Totaal 162.110 

Begroot 
2018 
180.000 

0 
17.500 
5.000 
2.500 

205.000 

Verschil 

-30.000 
-7.476 

0 
-5.000 
-414 

-42.890 

Hierna worden deze opbrengsten nader toegelicht. De inkomstenbronnen van de stichting betreffen: 

Subsidie van de gemeente Dronten welke voorkomt uit de geheven reclamebelasting van de ondernemers van het kwadrant 
van het winkelcentrum Suydersee. De begroting 2018 van de Stichting gaat uit van een heffing van de reclamebelasting van€ 
195.000. Echter, vanwege inningsbeperkingen schat de gemeente een subsidie voor 2018 op€ 180.000. Dit bedrag is aan 
gehouden voor de begroting 2018 In november 2018 heeft de gemeente aangegeven niet meer dan het bevoorschotte be 
drag van€ 150.000 voor 2018 toe te kennen aan subsidie aan Does. Dit is vanwege de (verwachte) tegenvallende opbreng 
sten uit de reclameopbrengsten. 
In de jaarrekening 2017 ging de Stichting nog uit van een subsidiebedrag van€ 180.000 met een bevoorschotting van€ 
170.000. Derhalve werd nog een bedrag van€ 10.000 verwacht aan inkomsten. In oktober2018 heeft de gemeente de subsi 
die voor 2017 vastgesteld op€ 172.524, hetgeen een na verrekening van€ 2.524 betekend. Voor de jaarrekening betekent dit 
negatief effect voor de opbrengsten van€ 7.476. 
Bijdrage van vastgoedeigenaar PPF van jaarlijks€. 17.500. Dit bedrag is volledig ter bekostiging van de aangetrokken cen 
trummanager. 
Vanwege de beperkte middelen in 2018 kon de promotie van het concept Vrienden van Suydersee richting potentiële vrienden 
niet plaatsvinden in 2018. Dit zal plaatsvinden indien er weer voldoende middelen beschikbaar zijn hiervoor. 
Opbrengsten braderie Meerpaaldagen; jaarlijks variërend tussen€. 2.000 - 2.500. 
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2.3 Kosten activiteiten 2018 
In onderstaand tabel zijn de activiteiten 2018 opgenomen. In de tabel worden de werkelijke kosten per activiteit afgezet tegenover de 
begrote kosten. Waar nodig wordt hierna een toelichting op de activiteiten gegeven. Om een beeld te geven van de uitgevoerde activi 
teiten wordt in bijlage 3 met communicatiemateriaal inzichtelijk gemaakt. 

Activiteit 
Bedrag 
2018 

Winterevent 2.100 
Valentijnsdag 3.500 
Swinging sundays 2.825 
Pasen 1.750 
Tulpenactie 4.060 
Koningsdag 3.335 
Bigshopperevent 4.295 
Buurman & Buurman 3.750 
Lifestyle & Beauty event (incl. moederdag) 3.000 
Beach volleybal toernooi 1.395 
Vaderdag 2.963 
Foodevent 3.688 
Piratenfestival 2.000 
Meerpaaldagen 8.316 
Zomerbioscoop 2.898 
Levende standbeelden 4.358 
Fashionevent 6.675 
Halloween 1.273 
Najaarswinkelactie 0 
Sinterklaasfeest 4.020 
Kerstevent 4.494 
Overige events 0 
Gouden Kl.ant/ Keurmerk Veilig Ondernemen 13.247 
Bijeenkomsten Belanghouders 324 
Sfeermaatregelen (muziek, verlichting, visueel) 36.729 
Marketing/PR algemeen 27.405 
Centrummanagement 28.800 
Bijdrage WVS 4.000 
Onderhoud AED's 480 
Onvoorzien 889 
Totaal 182.568 

Begroot 
2018 
2.100 
3.500 
2.500 
1.750 
3.150 
3.250 
3.750 
3.750 
4.950 
1.150 
2.250 
2.000 
2.000 
9.000 
2.500 
3.750 
3.450 
995 

3.750 
3.250 
5.000 
450 

7.000 
7.000 
34.000 
32.500 
30.000 
5.000 
500 

2.255 
186.500 

Verschil 

0 
0 

-325 
0 

-910 
-85 

-545 
0 

1.950 
-245 
-713 

-1.688 
0 

684 
-398 
-608 

-3.225 
-278 
3.750 
-770 
506 
450 

-6.247 
6.676 
-2.729 
5.095 
1.200 
1.000 

20 
1.366 
3.932 

Voor inzicht in de (overige) beheerskosten van de stichting wordt verwezen naar paragraaf 2.4. 
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Toelichting activiteiten in afwijking van Jaarprogramma 

Lifestyle & Beautyevent (inclusief Moederdag) 
Door het combineren van deze events met moederdag konden de kosten lager worden gehouden. 

Foodevent 
Vanwege de lagere kosten voor de lifestyle & Beautyevent is er voor gekozen extra activiteiten te ontplooien tijdens het foodevent. 

Fashionevent 
De kosten van het fashionevent zijn hoger uitgekomen vanwege de keuze voor een andere opzet en locatie van de modeschows. Dit 
bracht extra kosten met zich zoals begeleiding en muziek. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. 

Najaa rswinkelactie 
Naar aanleiding van de ervaringen met de Bigshopperevent in het voorjaar is er voor gekozen om de najaarswinkelactie niet uit te 
voeren. 

Gouden Klant/ Keurmerk Veilig Ondernemen 
De hogere kosten in 2018 wordt grotendeels veroorzaakt door de hercertificering van het stadscentrum voor het keurmerk Veilig On 
dernemen. Dit was niet voorzien in de begroting. 

Bijeenkomsten belanghouders 
Vanwege de verwachte lagere inkomsten (waaronder de bijdragen vanuit Vrienden van Suydersee) is er voor gekozen om de bijeen 
komsten met belanghouders te temporiseren. 

Sfeermaatregelen 
Deze activiteiten betreffen de kosten van de sfeerverlichting in de periode oktober-januari, de kosten van de plantbakken en de hef 
fingen Buma/Sena. De hogere uitgaven in 2018 worden grotendeels veroorzaakt door eenmalige hogere kosten van de sfeerverlich 
ting. 

Marketing/PR algemeen 
Dit betreft de kosten voor het beheer en onderhoud van de website van Suydersee. onderhoud van social media, kosten van content 
beheer en kosten van de periodieke e-nieuwsbrieven en e-mailings aan de consument. Deze kosten zijn lager uitgekomen als gevolg 
nieuwe contractafspraken voor 2018 met ons marketingbureau. 

Centrummanagement 
De organisatie en beheer van de activiteiten van stichting Does vindt plaats door een centrummanager. De reguliere activiteiten van 
de centrummanager zijn: 
- voorbereiden vergaderingen van het bestuur; 
- contactpersoon voor alle belanghouders van Suydersee: 
- uitvoeren van activiteiten en organiseren van bijeenkomsten gericht op het realiseren van de 
doelstellingen van stichting DOES: 
- adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd; 
- coördineert de planning & control cyclus en 
- bereidt de begroting en jaarverantwoording voor. 

In 2018 hèeft de centrummanager extra aandacht besteed aan: 
Het in algemene zin onderhouden contacten met gemeente en andere belanghouders in het kader van het bevorderen van de 
economische vitaliteit van Suydersee; 
het vanuit stichting Does deelnemen aan de ontwikkeling van de retailvisie voor de gemeente Dronten en meer in het bijzon 
der voor het Stadscentrum Suydersee; 
organiseren van enkele ondernemers- en belanghoudersbijeenkomsten; 
herijken van inkoop en aanbesteding van de activiteiten van de stichting. 

De kosten van de centrummanager wordt in belangrijke mate bekostigd door de bijdrage van PPF. 
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2.4 Beheerkosten 2018 

In onderstaande tabel worden de kosten van beheer van de stichting weergeven. Deze zijn afgezet tegenover de begroting 2018. 

Kosten van beheer 
Bedrag 
2018 

Accountantkosten 7.705 
Administratie- en organisatiekosten 387 
Vergaderkosten 210 
Verzekeringen 583 
Bestuurskosten diversen 118 
Overige kosten: huur, rente en bankkosten 193 
Totaal 9.197 

!Totaal generaal kosten I 191.7651 

Begroot 
2018 
9.000 
4.000 
1.500 
1.500 
1.500 
1.000 

18.500 

I zo5.oool 

Verschil 

1.295 
3.613 
1.290 
917 

1.382 
807 

9.303 

13.2351 

Hierna wordt waar nodig een toelichting gegeven. 

De lagere accountantskosten worden veroorzaakt door de lagere kosten voor de administratieve dienstverlening. De kosten voor de 
controleverklaring liggen vooralsnog op€ 4 .. 500. 

Met het doel binnen de financiële kaders van 2018 te opereren is ervoor gekozen te bezuinigen op vergader-, organisatie- en be 
stuurskosten. 
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Bijlage 3 
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Colofon 
de Jong & Laan 
accountants belastingadviseurs 
Grote Voort 207d 
8041 BK Zwolle 
038-421 69 80 
zwolle@jonglaan.nl 
www.jonglaan.nl 
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