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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur van Stichting Dorpsfonds gemeente Haren
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming. De balans per 31 december 2018, de staat
van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Dorpsfonds gemeente Haren te Haren is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,
"Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (Richtlijn C1). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting Dorpsfonds gemeente Haren.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitlegsamenstellingsverklaring.
Groningen, 30 augustus 2019
Radgiver Accountancy B.V.
namens deze,

w.g.
T. Bos RA

w.g.
A. Schuurman
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Informatie over de Stichting
Bestuur
Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Karel Jan Alsem; voorzitter
Jeroen de Grijs; penningmeester
Emile Koopmans; vice-voorzitter
Egon Russo; bestuurslid
Marjan Bachman; secretaris
Doelstelling van de stichting
Volgens de statuten van de stichting zijn de doelstellingen:
Het (doen) verlenen van steun aan initiatieven binnen de gemeente Haren op het gebied van leefbaarheid en welzijn, alsmede het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen
zijn.
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Bestuursverslag bij de jaarrekening 2018 van de Stichting Dorpsfonds gemeente Haren
Jaarverslag
Ondernemersfonds van de Stichting Dorpsfonds gemeente Haren 2018'
Conform convenant Dorpsfonds Haren 2015-2018
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Taken van het Dorpsfonds Haren

In het oprichtingsconvenant met de gemeente zijn de volgende taken voor het Dorpsfonds genoemd:
1
Het Dorpsfonds beheert de door de gemeente verstrekte subsidie. Zij beoordeelt aanvragen van organisaties en beschikt erover. De organisaties
dienen collectieve doelen na te streven.
2
Het Dorpsfonds werkt aan de marketing van Haren naar de diverse interne en externe doelgroepen. Er wordt gewerkt aan de versterking van ‘het
Haren.
3
Het Dorpsfonds werkt aan het verbeteren van het woon- en vestigingsondernemersklimaat in de gemeente Haren.
4
Het Dorpsfonds zet het fonds in voor gemeentebrede sportieve, culturele en economische initiatieven en evenementen. Inwoners van Haren en
buitendorpen kunnen een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is dat het initiatief vanuit de gemeente Haren wordt georganiseerd en de
van Haren versterkt. De stichting kan advies vragen of in overleg treden met de gemeente inzake een initiatiefvoorstel. In de beoordeling van de
aanvragen spelen de volgende overwegingen een rol: In hoeverre de activiteit bezoekers naar Haren trekt, de aantrekkingskracht van de
versterkt, in hoeverre de promotie en marketing ook buiten de gemeentegrenzen plaatsvindt, de spreiding van de activiteiten binnen de
de wijze waarop het voorstel de onderlinge verbanden binnen de culturele, sportieve en economische sectoren in de gemeente versterkt.

2

Resultaten

2.1 Evenementen en andere verleende subsidies en vergoedingen
In 2018 zijn de volgende uitgaven gedaan:
Evenementen
Bedrag
Stichting Sociëteit Dickens Room
€ 500,00
Historisch platform 2018
€ 500,00
Zesde editie Haren-Haren Stichting Haren-Haren 2018
€ 5.000,00
Beachweek Haren 2018
€ 4.000,00
Culturele programma 2018-2019 Stichting Dorpskerkconcerten Haren
€ 750,00
Project Uitvoeringsplan Initiatiefgroep Clockhuys
€ 7.500,00
Project Amerika - Amerika H.O.V. Thalia
€ 500,00
Kunstmarkt Haren: tangodansers, de steelband en Sleazeback Jack
€ 750,00
Hanging baskets
€ 6.771,60
Citymarketing Haren, advies m.b.t. de positionering en pay-off, Open Communicatiebureau
€ 4.235,00
Citymarketing Haren, communicatieconcept en pay-off (slogan), Open Communicatiebureau € 8.300,60
Watergeven 54 bloembakken in Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen 19 keer.
€ 4.864,81
Feestverlichting Ouwerkerk Optiek.
€ 700,00
Behoud groene hortus beelden 9 x solo
€ 1.000,00
Geopark
€ 14.000,00
Totaal

€ 59.372,01

2.2 Ondernemersklimaat en marketing
In de loop van 2018 heeft Bureau Broekhuis Rijs opdracht gekregen van de gemeente Haren om vanuit de nieuwste Centrumvisie uitvoering te geven
aan een aantal plannen. Broekhuis Rijs acht het Dorpsfonds daarbij een belangrijke gespreks- en deels uitvoeringspartner. Om die reden is het
Dorpsfonds sindsdien intensief betrokken bij de uitvoering van de Centrumvisie.
Een van de taken van het Dorpsfonds, de marketing, is om die reden in de tijd opgeschoven om uitvoering van die marketing goed te laten aansluiten
op uitvoering van de Centrumvisie. Zo is een belangrijk onderdeel daarvan het stimuleren en verbeteren van ondernemerschap in Haren. Vanuit
Broekhuis Rijs gaat Tom Kikkert met de ondernemers (retailers) in het voorjaar van 2019 een traject doorlopen. In datzelfde voorjaar 2019 wordt de
marketing ook weer opgepakt.
2.3
·
·

Infrastructuur/voorzieningen
Op kosten van het Dorpsfonds is op veler verzoek het aantal 'hanging baskets' verdubbeld. Zij hangen niet alleen in Haren, maar ook
in de andere dorpen. Dit verhoogt in belangrijke mate de 'gezelligheid'.
Andere mogelijke voorzieningen worden meegenomen tijdens uitvoering van de Centrumvisie.

2.4 Inzet menskracht
In 2018 is Rolinde Weide gestopt als bestuurslid. Per 01-01-19 is ook Gaby Poell gestopt. Per diezelfde datum is Marjan Bachman toegetreden tot het
bestuur.
Alle 5 bestuursleden vervullen hun functie vrijwillig. Voor ondersteunende diensten (administratie) is in 2018 € 6.000 uitgegeven.
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2.5 Overleg en proces
De marketing van Haren kan het beste worden gerealiseerd als er samenwerking is tussen stakeholders. Om die reden schenkt het Dorpsfonds veel
aandacht aan overleg en communicatie:
·
Regelmatig overleg met Ondernemend Haren.
·
Voorstel aan OH gedaan (febr. 2018) om gezamenlijk strategisch marketingplan te ontwikkelen
·
Betrokken bij werkgroepen 'Versterking Haren' n.a.v. advies Broekhuis Rijs
·
Dorpsfonds goede band met journalisten en veel en positief in de lokale pers
·
Directe lijn en regelmatig overleg met wethouder Stiekema

3

Vanaf 2019

De gemeente Haren heeft eind 2018 in een nieuw convenant vastgelegd dat zij nog twee jaar in de nieuwe gemeente Groningen een (vorm van een)
Dorpsfonds Haren wenst.
In de loop van 2019 is het Bestuur in overleg gegaan met gemeente Groningen en Het Groninger Ondernemersfonds om te zien welke organisatievorm
na twee jaar gewenst is.
Qua activiteiten zullen de volgende activiteiten centraal staan:
·
Ondersteuning uitvoering Centrumvisie
·
Marketing
·
Belangen Haren inbrengen in de nieuwe Gemeente Groningen
·
Steunen en stimuleren van meer evenementen
Bij de inkomsten is daarin onder andere een subsidie van de Provincie meegenomen. Die is vooral bedoeld voor uitvoering van de Centrumvisie.
De uitgaven daarvoor kunnen niet worden begroot, omdat de plannen daarvoor nu in ontwikkeling zijn. Een groot deel van de huidige 'reserve' zal
daarvoor worden gebruikt.

Het Bestuur,
Karel Jan Alsem, voorzitter
Emile Koopmans, vice-voorzitter
Marjan Bachman, secretaris
Jeroen de Grijs, penningmeester
Egon Russo
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Jaarrekening 2018 Stichting Dorpsfonds gemeente Haren
Balans per 31 december 2018 (Na resultaat bestemming)
Activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Overige vorderingen

27.000

7.000

Liquide middelen

48.361

31.269

75.361

38.269

Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
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Balans per 31 december 2018 (Na resultaat bestemming)
Passiva
31-12-2018
€

31-12-2017
€

0
63.534
63.534

0
32.278
32.278

9.444
2.383
11.827

4.176
1.815
5.991

75.361

38.269

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
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Staat van baten en lasten betreffende de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
realisatie

begroting
2018

realisatie
2017

84.000
0
14.000
0
0
0
98.000

98.000
0
0
0
32.278
0
130.278

57.000
30.000
14.000
37.000
0
3.400
141.400

0
0
14.000
0
33.622
0
10.750
1.500
175
6.697
66.744
31.256

0
0
14.000
2.000
40.000
0
18.000
3.500
0
13.000
90.500
39.778

10.000
37.500
14.000
37.000
0
3.825
16.958
7.263
174
0
126.720
14.680

2018
€

Baten
Subsidie gemeente Haren
Subsidie Ondernemend Haren
Subsidie Geopark de Hondsrug
Subsidie Inrichting centrum Haren
Bestemmingsfonds 2016/2017
Overige bijdragen
Som der baten

Lasten
Personeelskosten
Ondernemend Haren
Contributie UNESCO Geopark de Hondsrug
Verbetering winkelrondje Haren
Marketing en events
Overige marketing middelen
Evenementen
Websitekosten
Financiële lasten
Algemenekosten
Som der lasten

Resultaat

Het resultaat is als volgt bestemd:
Bestemmingsfonds voor Marketing Haren

31.256
31.256
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Toelichting grondslagen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (Richtlijn C1).
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is
vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Vooruitbetaalde bedragen worden tegen nominale waarde opgenomen.
Liquide middelen zijn gewaardeeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikbaar staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Crediteuren en overige schulden worden tegen nominale waarde opgenomen.
Grondslagen voor waardering van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidie en bijdragen enerzijds en de anderzijds de verstrekte subsidies en
overige lasten, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Baten
De baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk vermeld.

Rechtsvorm
De Stichting Dorpsfonds gemeente Haren te Haren is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is opgericht op 26 oktober
2015.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64423840.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa

31-12-2018
€

31-12-2017
€

27.000
27.000

7.000
7.000

48.361
48.361

31.269
31.269

Vorderingen
Overige vorderingen (restant subsidie Gemeente Haren 2017)

Liquide midddelen
Rabobank Stad en Midden Groningen (NL32 RABO 0307 2254 45)
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Toelichting op de balans
Eigen vermogen

31-12-2018
€

31-12-2017
€

0
0

0
0

23.534
40.000
63.534

32.278

Bestemmingsfonds tbv evenementen
Stand per 1 januari
Toevoeging/onttrekking
Stand per 31 december

32.278
-8.744
23.534

17.598
14.680
32.278

Bestemmingsfonds tbv Marketing Haren
Stand per 1 januari
Toevoeging
Stand per 31 december

0
40.000
40.000

0
0
0

9.444
2.383
11.827

4.176
1.815
5.991

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds tbv evenementen
Bestemmingsfonds Marketing Haren

Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten
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32.278

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten

Baten
Subsidie gemeente Haren
Subsidie Geopark de Hondsrug
Bestemmingsfonds 2016/2017

2018
€

Begroot
€

84.000
14.000
0
98.000

98.000
0
32.278
130.278

De subsidie gemeente Haren en Geopark de Hondsrug zijn verstrekt op basis van het besluit d.d. 13 februari 2018. De subsidies vallen onder het
convenant Dorpsfonds Haren. Het fonds wordt ingezet voor gemeentebrede sportieve, culturele en economische initiatieven en evenementen. Het
convenant loopt tot en met 31 december 2018 en is in 2019 verlengd. Het convenant loopt vanaf 1 januari 2019 en heeft een looptijd tot 31 december
2020.
Aan de subsidiegelden is als voorwaarde gesteld dat de gelden moeten worden besteed overeenkomstig de door de in ons plan geformuleerde
doelstellingen.
In het convenant staat aangegeven dat de subsidiegelden binnen 2 jaar moeten zijn toegekend door het Dorpsfonds Haren.
Lasten
Verstrekte subsidies
Geopark de Hondsrug
Verbering winkelrondje Haren
Marketing en events
Evenementen (realisatie alle)

Algemene kosten
Representatie en verteringen
Accountantskosten
Secretariële werkzaamheden
Huur scherm en beamer
Reiskosten

Websitekosten

Financiele lasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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2018
€

Begroot

14.000
0
33.622
10.750
58.372

14.000
2.000
40.000
18.000
74.000

988
2.383
3.049
120
120
6.660

0
0
0
0
0
13.000

1.500
1.500

3.500
3.500

175
175

0
0

Ondertekening bestuur
Haren

datum 30 augustus 2019

Bestuur:
Karel Jan Alsem; voorzitter

Marjan Bachman; secretaris

Emile Koopmans; vice-voorzitter

Jeroen de Grijs; penningmeester

Egon Russo; bestuurslid
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