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Overeenkomst Vereniging van Ondernemers Vitale Bedrijventerreinen  

met de Stichting TOF 

Partijen: 

 

- De Vereniging Vitaal Vossenberg, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudend Reitseplein 5,  

5037 AA Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 

61902365, verder te noemen ‘Vereniging Vitaal’, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer  

M. Dullaert (voorzitter) en mevrouw M. Mescher - de Brouwer (secretaris); 

 

En  

 

- De Stichting Tilburg OndernemingsFonds, naamsopvolger van de Stichting Parkmanagement 

Bedrijventerreinen Tilburg en omstreken, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te 

Tilburg, aan het Reitseplein 5  5037 AA Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 56910258, verder te noemen ‘TOF’, vertegenwoordigd door de heer 

J. Gevers, voorzitter bestuur en P. Mouwen, penningmeester, 

 

 

De Vereniging Vitaal en TOF worden hierna gezamenlijk aangeduid als  'Partijen'. 

 

Overwegende dat: 

 

- Vereniging Vitaal tot doel heeft parkmanagement activiteiten te ontplooien die de vitaliteit van het 

bedrijventerrein helpen verbeteren 

 

- TOF financiële middelen tot zijn beschikking heeft die bestaan uit een subsidie van de gemeente 

Tilburg uit de algemene middelen en een subsidie van de gemeente Tilburg uit hoofde van de 

opbrengst van door ondernemingen betaalde reclamebelasting, welke middelen ingezet kunnen 

worden door de Vereniging Vitaal met het oogmerk de vitaliteit van het bedrijventerrein te behouden 

dan wel te verbeteren 

 

- Vereniging Vitaal en TOF een overeenkomst wensen te sluiten waarin de onderlinge verhouding 

geregeld wordt 
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Komen als volgt overeen: 

 

Uitvoering parkmanagement en invulling vitaliteit van bedrijventerreinen 

 

1. De primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van parkmanagement ligt bij de Vereniging 

Vitaal, en uiteindelijk via de algemene ledenvergadering bij de leden van de vereniging  

 

2. Vereniging Vitaal hanteert voor haar statuten het model zoals opgenomen in bijlage 1 

 

3. Het lidmaatschap van de Vereniging Vitaal is vrijwillig. De vereniging heft geen contributie teneinde 

zodoende de toegankelijkheid van de vereniging en de betrokkenheid van ondernemers te 

maximaliseren. Vereniging Vitaal spant zich in om het aantal leden te maximaliseren teneinde 

zodoende het democratisch gehalte van Vereniging Vitaal te maximaliseren 

 

4. De Vereniging Vitaal stelt een plan op met activiteiten die de vitaliteit van het bedrijventerrein ten 

goede komen. Het plan wordt vertaald in jaarlijkse activiteiten en een jaarlijkse begroting. De 

Vereniging Vitaal draagt er zorg voor dat plannen in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving 

en gemeentelijke verordeningen. De ledenvergadering stelt het plan en de begroting vast 

 

5. De Vereniging Vitaal legt het plan en de begroting ter goedkeuring voor aan TOF. De goedkeuring 

van TOF beoogt zekerheid te geven aan de vereniging over de financiële inbreng van 

Gemeentelijke middelen. Uitgangspunt is de eis van Gemeente dat de door haar uit de algemene 

middelen ingebrachte subsidie besteed wordt aan parkmanagement en dat deze subsidie minimaal 

in een verhouding van 1 op 1 gematched worden door geld van ondernemers. TOF beoordeelt de 

matching en doet een marginale toetsing op het bestedingsdoel van de in het plan opgenomen 

activiteiten 

 

6. TOF subsidieert Vereniging Vitaal op basis van een door TOF goedgekeurde begroting en voor 

zover er binnen deze begroting ook daadwerkelijke uitgaven gedaan worden. Hierdoor wordt 

vermogensvorming binnen Vereniging Vitaal voorkomen. Niet uitgegeven middelen worden binnen 

TOF per bedrijventerrein geregistreerd en blijven beschikbaar voor Vereniging Vitaal 

 

7. Met de belastingdienst is overeengekomen dat Vereniging Vitaal niet belastingplichtig is voor de 

vennootschapsbelasting voor zover er geen eigen vermogensvorming plaatsvindt. Vereniging Vitaal 

zal TOF informeren over een eventueel voornemen om eigen vermogen te gaan vormen middels 

marge op activiteiten, zodat TOF dit kan melden bij de belastingdienst. Een dergelijke melding kan 

leiden tot een heroverweging van het standpunt van de belastingdienst terzake 

 

8. De Vereniging Vitaal gaat verplichtingen aan voor parkmanagementactiviteiten. De Vereniging 

Vitaal is gehouden geen hogere verplichtingen aan te gaan dan er middelen voor het eigen 

bedrijventerrein beschikbaar zijn 
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9. TOF informeert Vereniging Vitaal zo snel mogelijk na verzending van de aanslagen 

reclamebelasting over de verwachte opbrengst uit hoofde van de reclamebelasting en de bijdrage 

van de Gemeente, alsmede over de momenten van beschikbaarheid hiervan 

 

10. TOF stort beschikbare middelen in de vorm van een voorschot op rekening van Vereniging Vitaal 

zodanig dat de laatste beschikt over voldoende middelen om rekeningen te kunnen voldoen.  

Afrekening vindt plaats na afronding van het jaar, waarbij niet bestede middelen teruggestort 

worden aan TOF 

 

11. Gemeente houdt op de opbrengst reclamebelasting specifieke inningskosten in bestaande uit 

kosten van perceptie en kosten van de behandeling van bezwaarschriften 

 

12. De Vereniging Vitaal is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging. In dat kader 

is Vereniging Vitaal verantwoordelijk voor het voeren van een eigen administratie en het opstellen 

van een jaarrekening. Vereniging Vitaal besteedt haar administratie voor de duur van deze 

overeenkomst uit aan TOF, welke verantwoordelijk is voor een sluitende administratie en AO/IB. 

TOF brengt daarvoor kosten in rekening. In dit kader beschikt Vereniging Vitaal over een eigen 

bankrekening. Betalingen kunnen slechts gedaan worden met medewerking van de administrateur 

van TOF en een bestuurslid van Vereniging Vitaal 

 

13. Vereniging Vitaal kan met ingang van het belastingjaar 2015 TOF verzoeken de tarieven voor 

reclamebelasting aan te passen teneinde een betere aansluiting te krijgen tussen plannen en 

beschikbare middelen. Een besluit tot aanpassing van de tabel reclamebelasting behoeft de 

instemming van de ALV van Vereniging. Het definitieve besluit dient voor 1 november 

voorafgaande aan het nieuwe belastingjaar door het bestuur van Vereniging aan TOF 

medegedeeld te zijn, zodanig dat TOF tijdig besluitvorming binnen de Gemeente kan aanvragen. 

Het besluit dient voldoende gedocumenteerd te zijn (o.a. de datum, aanwezige leden en stemming 

van de ALV te vermelden). In verband met de voorbereiding van de tijdige besluitvorming binnen de 

gemeente (B&W en de Raad) informeert Vereniging Vitaal TOF uiterlijk voor 15 oktober over het 

voornemen om aan de ledenvergadering een besluit voor te leggen tot het aanpassen van de 

tarieven alsmede over de omvang van deze wijziging 

 

14. Het recht op een bijdrage uit de algemene middelen van Gemeente vervalt voor Vereniging Vitaal 

na ommekomst van een periode van 3 jaar. Indien na deze periode van 3 jaar de middelen niet 

besteed zijn aan parkmanagementactiviteiten en er ook geen bestedingsdoel vastgelegd is, dan 

worden deze niet bestede middelen door TOF teruggestort aan de Gemeente. Hetzelfde geldt voor 

het geval dat de vereniging opgehouden is te bestaan of feitelijk niet meer functioneert 

 

15. In het geval de Vereniging Vitaal ophoudt te bestaan, zal de reclamebelasting terugbetaald worden 

aan Gemeente met de verplichting voor Gemeente deze middelen in te zetten voor het 

bedrijventerrein dat ze opgebracht heeft 
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16. Vereniging Vitaal verplicht zich voor een periode van 3 jaar, aldus de jaren 2014, 2015 en 2016, 

aan te sluiten bij het voorzittersoverleg Verenigingen Vitaal. Het voorzittersoverleg wordt 

ondersteund door BORT, welke zorg draagt voor de secretariële ondersteuning van het 

voorzittersoverleg en de belangenbehartiging van Verenigingen Vitaal. Vereniging Vitaal betaalt 

voor deze ondersteuning aan BORT een financiële vergoeding, die door het voorzittersoverleg 

overeengekomen wordt met BORT 

 

17. Ingeval van een verschil van mening over de uitleg van deze overeenkomst op een onderdeel dat 

van materieel belang is, wordt dit verschil van inzicht voorgelegd aan een commissie van wijzen. 

Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Gemeente, BORT en TOF. De 

commissie brengt een bindend advies uit aan het bestuur van TOF. De commissie besluit bij 

meerderheid van stemmen. TOF is gehouden het advies ten uitvoer te brengen tenzij de uitvoering 

niet in overeenstemming is met statuten, wet- of regelgeving 

 

Aldus overeengekomen d.d. 1 december 2014 te Tilburg; 

 
Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds      
voor deze:         

 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
J. Gevers     P. Mouwen 
Voorzitter bestuur    Penningmeester bestuur 

 

 

 

Vereniging Vitaal       
voor deze:         

 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
M. Dullaert     M. Mescher - de Brouwer 
Voorzitter bestuur    Secretaris bestuur 


