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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Algemeen

Juridisch

Per 15 augustus 2Ot4 is de naam van de Stichting Parkmanagement Tilburg
Bedrijventerreinen Tilburg en Omstreken, middels een statutenwijziging, gewijzigd in

Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds (TOF).

Per 23 december 2074 zijn de Stichting TOF en Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
Midden-Brabant gefuseerd en heeft de gefuseerde Stichting haar activiteiten voortgezet

onder de naam van Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds (TOF).

Bestu u rssa menstel I i n g

Het bestuur van de Stichting TOF bestaat uit
- Dhr. J.B.H.M. Gevers (voorzitter)
- Dhr. P.P.J. Mouwen (penningmeester)

- Dhr. L.G. Reijpert (secretaris)

Activiteiten TOF

De Stichting heeft ten doel:

- Het financieel ondersteunen van activiteiten door Verenigingen Vitaal op

bedrijventerreinen in Tilburg mede op basis van het beoordelen van door
bedrijventerreinen ingediende parkmanagement plannen, teneinde zodoende bij te
dragen aan een optimale invulling en ontwikkeling van vitale bedrijventerreinen in

Tilburg

- Het stimuleren van de oprichting van Verenigingen Vitaal op bedrijventerreinen, die tot
doel hebben de vitaliteit van deze bedrijventerreínen te optimaliseren

- Het stimuleren van kennisdeling

- Het beheren en verantwoorden van ontvangen subsidies

- Het uitvoeren van parkmanagement op bedrijventerreinen met een verplichte

deelname aan parkmanagement, welke activiteiten door TOF worden uitbesteed aan

de Vereniging Vitaal van het betreffende terrein.

Sr rc n r t ¡,t c T r L B u RG s O u o e n N e u ntcsForvDs ( T O F )
]AARREKENING 2016 t



STICHTINÑI
TOF

Financiën

De staat van baten en lasten over het verslagjaar sluit met een resultaat van negatief

EUR 72K. Hieronder is summier de realisatie weer gegeven.

Het negatieve saldo over 2016 betreft de toekenning van SBBM gelden aan de Vitaal

bedrijfsterreinen en implementatiekosten van met name Vossenberg West II en voor de

evaluatie van de Vitaal structuur in 2016. Deze kosten worden onttrokken aan de

bestem mingsreserve Projecten.

De administratiekosten Verenigingen Vitaal zijn aan de betreffende Vitaal Verenigingen

doorbelast.

Van de ontvangen subsidiegelden van de Gemeente Tilburg mag de Stichting TOF maximaal

5olo êârìw€rìden voor haar organisatiekosten exclusief administratiekosten. De

organisatiekosten, minus de rentebaten Stichting TOF, minus de administratiekosten

verenigingen Vitaal en minus de implementatiekosten, bedragen voor 2016 totaal EUR 29K,

zijnde afgerond 3, Lo/o van de ontvangen subsidiegelden van de GemeenteTilburg en de

gefactureerde bíjdragen aan de bedrijven op bedrijfsterrein Vossenberg West II.
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Begroting
2lJL6

Realisatie
2016

Begroting
2lJ17

€ € €
BATEN
Gemeente Tilburo 41.180 25.472 41.000
Biidraoe verolicht oarkmanaoement 3.360 5.000
Ad mi nistratiekosten Verenio inoen Vitaal 16.000 18.000 20.000

Secretariaatskosten Vereniqi nqen Vitaal 2.262
Rente 1.500 1.955 250

Totaal Baten 58.680 51.049 66.250

LASTEN
Secreta riaatskosten 19.000 18.075 16.000

Adm inistratiekosten Vereniq inqen Vitaal 16.000 18.000 20.000
Adm inistratiekosten Stichtinq TOF 2.500 4.99r 4.000

Insoiratiesessie 1.500

Toekennino SBBM qelden 67.793
Im olementatiekosten P.M. 9.740 P.M

Overioe kosten 8.000 3.834 8.150
Niet verrekenbare BTW 5.500 6.t49 5.000
Totaal Lasten sl.ooo t22.542 s4.650

Saldo baten en lasten 7.64lJ -l- 7t.533 11.600

Resultaatbestemming
Toevoeqinq Eiqen Vermoqen 7.680 13.100

Onttrekki ng bestemmi ngsreserve
Proiecten -/- 77.533 -/- 1.s00
Totaal 7.64fJ -l- 7L.s33 11.600
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In de bestuursvergadering van Stichting TOF d.d. 17-11-2016 is besloten om het saldo Eigen

Vermogen van SBBM van EUR 62K, dat bij de juridische fusie met Stichting TOF in 2014 is

aan TOF is toegevallen, toe te kennen aan de bedrijfsterreinen die destijds deelnamen aan

het beveiligingscollectief. Deze herverdeling van EUR 62K is in de jaarrekening 2016
verwerkt.

Door de onttrekking aan de bestemmingsreserve projecten, bedraagt het saldo eigen
vermogen ultimo boekjaar EUR 14K, inclusief bestemmingsreserve EUR € 12K.

Parkmanagement: pos¡t¡ef geland op de bedrijventerreinen

Waren 2074 en 2015 het jaar van de opstart van de Vitaal structuur. Dan was het jaar 2016
het jaar van de eerste resultaten. Op basis van door ledenvergaderingen goedgekeurde

begrotingen is er door besturen van de verenigingen Vitaal beleid gemaakt en uitgevoerd. De

belangrijkste stap is zonder meer geweest het invullen van de functie van de parkmanager.
Een zestal bedrijventerreinen heeft een opdracht gegeven aan Solaris, een in
parkmanagement gespecialiseerde onderneming. Twee andere bedrijventerreinen hebben
een (ex) ondernemer aangesteld. Door het beschikbaar krijgen van feitelijke capaciteit
konden er werkelijke stappen genomen worden: Op het vlak van het Keurmerk Veilig
Ondernemen, truckparking, planvorming van een modern veiligheidsbeleid met
camerabewaking (uitvoering veelal in 20L7), Aanleg glasvezel, opstelling presentatieborden,
Extra groen onderhoud, routeplanning openbaar vervoer, etc. En er werden stappen gezet

op het vlak van ledenwerving en leden communicatie, met als resultaat dat het aantal leden
op de bedrijventerreinen gestegen is tot 60 à B0% van de reclamebelasting betalende
ondernemingen. Daarmee heeft parkmanagement een democratische legitimatie gekregen.

Daarnaast is er een standaard ontwikkeld voor bedrijventerreinen met een verplicht
parkmanagement. Vossenberg West II is op basis daarvan ultimo 2016 feitelijk van start
gegaan. De uitwerking voor dit bedrijventerrein is uitgangspunt voor de structuur van
nieuwe bedrijventerreinen met verplicht parkmanagement.
De Vitaal structuur is voor zover het convenant betreft compleet op bedrijventerrein T5B na,

dat aansluiting bij TOF nog in beraad heeft. De verwachting is dat er in 2017 meer
duidelijkheid komt.

Het jaar 2016 was voor de Vitaal structuur belangrijk. In het Convenant Vitale
bedrijventerreinen is afgesproken om de werking van de Vitaal structuurvoor l juli 2016 te
evalueren. Dat om de Gemeente Tilburg in de gelegenheid te stellen haar beleid en de

subsidie uit de Algemene Middelen te kunnen heroverwegen. Het evaluatierapport is conform
afspraken opgesteld en toegezonden aan de Gemeente Tilburg. Het rapport is lovend over de
structuur en werking van Vitaal. Als informatie voor het rapport diende kennis en ervaringen
van TOF zelf, gesprekken met besturen van deelnemende bedrijventerreinen en gesprekken

met BORT. Op basis van het rapport heeft de Gemeente voor de planperiode 2077 - 2OI9
continuering van haar financiële bijdrage toegezegd. In 2019 zal de eftectiviteit van de Vitaal
structuurwederom bekeken worden. Begin 2017 tekenen de partijen het nieuwe Convenant
en de nieuwe Subsidie Overeenkomst. De afspraken uit het oude Convenant lopen voor de

financiële afwikkeling door tot 2019. Op dat moment dienen voor de deelnemende
bedrijventerreinen alle door de gemeente toegezegde middelen gematched en besteed te
zijn.

Srrc nn ¡t o Tr LB u RGs O ¡t oen¡u euuucsFov Ds ( TO F )
]AARREKENING 2016 3



STICHTIN'*
TOF

Het bestuurvan de Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds kwam in 2016 vijf keer bij elkaar
in een formele vergadering, waarbij de belangrijkste agendapunten als volgt waren:

- Nadere detaillering van de werking van de Vitaal structuur en dan met name de

Adm inistratieve Organisatie
- Uitwerking Vitaal structuur voor terreinen met verplicht parkmanagement en dan

met name gericht op een sluitend fiscaal kader (BTW, Vpb)

- Nadere precisering van de rol van TOF op de onderdelen gelddraa¡schijf, bewaker
van het Vitaal construct en inspirator op het vlak van parkmanagement

- Opzet en uitvoering van de evaluatie van de werking en de structuur van Vitaal

- Jaarrekening TOF 2015, financiële voortgangsrapportages 2016 en begroting 2077

- Voorbereiding en terugkoppeling van divers overleg (strategisch overleg,
voorzittersoverleg)

De bedrijventerre¡nen

In de bestedingen van bedrijventerreinen voor 2016 komen we een veelheid van
parkmanagementactivite¡ten tegen, Wij noemen de volgende:

Parkmanager: Op alle bedrijventerreinen die in het construct participeren is een

parkmanager aangesteld. Voor 6 terreinen heeft Solaris - een gespecialiseerde

dienstverlener - een opdracht ontvangen. Zij rijden rond in een herkenbaar
parkmanagementvoertuig. En twee terrein hebben een eigen (ex)ondernemer

ingezet voor de uitvoering van het parkmanagement.

Com municatie : bed rijventerreinen hebben samen de website vitaa ltilburg. nl

ontwikkeld voor de communicatie met hun leden en omgekeerd.
Er is een digitaal meldpunt ondernemerszaken.

Whatsapp groep in het kader van buurtpreventie op twee bedrijventerreinen.
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Drie bedrijventerreinen hebben het
certificaat inmiddels behaald. Andere hebben het proces opgestart en certificering zal

in 2OL7 plaats vinden.
Nieuwe beveiligingsopzet: Op een aantal bedrijventerreinen zijn uitgebreide studies
gedaan naar camera beveiliging en/of slagbomen veelal in combinatie met
(nachtelijke) surveillance. In een enkel geval zijn offertes al getekend.

Glasvezel: een terrein heeft de opzet voor een collectieve ontsluiting van het

bedrijventerrein met glasvezel afgerond. Enkele andere terreinen studeren op dit
onderwerp of hebben het als prioriteit voor de nabije toekomst gedefinieerd

Bewegwijzering: er wordt op meerdere plaatsen gestudeerd op een verbetering van

de bewegwijzering op het bedrijventerrein. Om het terrein representatiever te
maken dan wel om wildgroei tegen te gaan.

Zwerfvuil en groenonderhoud: een ander onderwerp dat met de representativiteit te
maken heeft is zwefvuil en groen onderhoud. In principe is het basisniveau voor het
onderhoud van grijs en groen een taak van de Gemeente. Toch is het van belang om

samen met de gemeente de juiste accenten te leggen en eventueel aanvullingen te
plegen op het standaard programma. Er is aandacht voor melding en herstel van

achterstallig onderhoud.

Srrcnn ¡to Tr LBU RGs O ¡t o e n¡u e n ntcsFou Ds (TO F )
]AARREKENING 2416 4



STICHTINÑI
TOF

Truckparking: eindelijk is er een oplossing voor de parkeeroverlast in de vorm van

een parkeerterrein op Vossenberg West II. In combinatie hiermee zal de handhaving

op de bedrijventerreinen verscherpt moeten worden.

Andere prioriteiten
Naast de budget vergende onderwerpen gaat de aandacht van de verenigingen ook uit naar
andere onderwerpen die voor de kwaliteit van hun bedrijventerrein van belang zijn. Wij
noemen:

- Openbaar vervoer,
- Slimme verlichting
- Fietspaden,
- Onveiligeverkeersknooppunten
- Collectieve inkoop,
. AED

- Grijs en groenplan gemeente

- Thematischevoorlichtingondernemers
- Aandacht voor Duurzaamheid (onder andere het project Zonneklaar van de BZW)
- Wenselijkheid van een gemeentelijke website met leegstaande/ te huur / in verkoop

staande panden plus nog niet verkochte kavels teneinde het gebruik van bestaande
bedrijventerreinen te maximaliseren

Op één bedrijventerrein is een toekomstgericht People Planet Profit plan ontwikkeld met een

veelheid van mogelijkheden om parkmanagement op een ambitieuze wijze door te
ontwikkelen naar de toekomst. Daarin is ook aandacht voor energie, reststoffen, etc,

U itgaven bed rijventerreinen

Het Convenant Vitale Bedrijventerreinen Tilburg 2014 - 2016, heeft betrekking op

bedrijventerreinen in Tilburg van meer dan 30 ha. In het Convenant zijn de volgende

bed rijventerreinen opgenomen :

Kanaalzone

Katsbogten

Kraaiven

Laar

Loven

T58

Vossenberg

Vossenberg West II
Kreitenmolen

Srtc nn ua Tr LBU Rcs O ¡,t oenM eu ntcsFo N Ds ( TO F )
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Hierna treft u een overzicht aan van de beschikbare budgetten en van de uitgaven per

bed rijventerrein.

Bedrijven
terrein

Saldo
3t-L2-2IJL5

Besteedbaar
2fJL6

Besteed
in 2O16

SBBM
qelden

Saldo
3t-t2-2016

Kanaalzone 111.814 76.520 87.49r 4.562 105.405

Katsbooten 97.466 58.247 72.662 5.188 88.639

Kraaiven LBL.736 1 5 1.601 234.29r ro.47a LOg.524

Kreitenmolen 52.395 42.609 38.499 4.L34 60.639

Laar 67.927 45.924 27.877 6.464 92.44a

Loven 16 1.593 149.951 97.944 14.090 227.690

T58 x 33.401 t7.tto 50.5 1 1

Vossenbero 2r4.326 2t7.616 28t.796 16.873 167.6t9
Vossenberg

West IIxx 66.7t3 74.538 83.060 58. 19 1

Totaal 947.77L 834.116 973.525 6L.793 910.155
x Het bedrag voor T5B bestaat alleen uit de bijdrage van de Algemene Middelen van de

Gemeente. 758 heeft zich nog niet aangesloten bij TOF. Het verantwoord besteed bedrag

bestaat uit het, op verzoek van de Gemeente, door Stichting TOF aan T58 betaald bedrag en

het te restitueren bedrag aan de Gemeente Tilburg per 31-12-2016.
xx Het bedrag voor Vossenberg West II bestaat uit de bijdrage van de Algemene Middelen

van de Gemeente Tilburg en het bedrag van de facturatie aan de bedrijven gevestigd op

Vossenberg West IL

Activiteiten en kosten van TOF

TOF heeft in principe 3 doelstellingen, te weten:
- Het functioneren als gelddraaischijf tussen gemeente en bedrijventerreinen

- Het bewaken van de werking en desgewenst bijsturen van het Vitaal construct

- Het optreden als inspirator voor de bedrijventerreinen op het vlak van parkmanagement.

TOF heeft zich in 2016 gericht op het finetunen van de structuur. De AO/IC is op punten

verduidelijkt en met penningmeesters besproken. Ook in het voorzittersoverleg is gesproken

over informatievoorziening en vrijwil lige aansluiting van ondernemers.

Voor het overige is de structuur voor bedrijventerreinen met verplicht parkmanagement

uitgewerkt. Daar waar voor de andere terreinen TOF louter een financieel doorgeefluik is, is

TOF bij de verplichte terreinen verantwoordelijk voor de uitvoering van parkmanagement.

TOF besteedt het feitelijke parkmanagement uit aan de vereniging Vitaal. Los van de formele

verschillen in rolverdeling is de werking van de structuur overal hetzelfde, waardoor

beheerkosten laag kunnen blijven.

Het voorzittersoverleg is diverse keren bijgewoond.

Srtc nn ¡t e Tr LBU RGs O u oen¡t e u nt csFoN Ds (TO F )
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De belangrijkste inkomstenbron van TOF werd gevormd door de subsidie van de Gemeente

(reclamebelasting en bijdrage uit de algemene middelen). Daarnaast is voor Vossenberg

West II voor het eerst de verplichte bijdrage parkmanagement aan de perceel eigenaren (en

erfpachters) gefactu reerd.

Aan de kostenkant van TOF staat EUR 29K aan reguliere kosten minus rentebaten. Om de

kosten te dekken kan TOF maximaal 5%o in mindering brengen op de inkomsten. Voor 2016

is dit percentage uitgekomen op 3,4Lo/o (2015 3,560/o).

Het exploitatiesaldo 2016 bedraagt negatief EUR 72K, zijnde de toekenning van de SBBM

gelden aan de bedrijfsterreinen en de implementatiekosten van met name Vossenberg West

II en voor de evaluatie van de Vitaal structuur in 2016.

Deze kosten worden t.l.v. de bestemmingsreserve Projecten geboekt, waardoor de mutatie

van het eigen vermogen nihil is.

Het eigen vermogen van TOF heeft in 2016 dan ook geen mutaties gekend

De voor Verenigingen Vitaal beschikbare middelen zijn op de balans opgenomen onder de

schulden op korte termijn "Vitaal Bedrijfsterreinen" EUR 910K (2015 EUR 9B7K). Dit bedrag

is het saldo van de beginbalans, zijnde 9B7K vermeerderd met EUR 863K subsidie en

bijdragen aan de bedrijven op bedrijfsterrein Vossenberg West II en toekenning van SBBM

gelden aan de bedrijfsterreinen 62K minus EUR 29K kosten TOF (3,4Lo/o) en minus de

bestede middelen door de Vitaal bedrijfsterreinen EUR 973K. De verdeling van het saldo

ultimo 2016 EUR 910K is weergegeven op pagina 6 van dit rapport.

Bestemmingsreserve projecten

Op de balans staat de bestemmingsreserve projecten. Deze bestaat per 1 januari 2016 o.a.

uit het eigen vermogen van SBBM (EUR 62K) dat door de juridische fusie in 2014 aan TOF

toegevallen is. Genoemd bedrag is door het bestuur van Stichting TOF toegekend aan de

bedrijfsterreinen die destijds aan het beveiligingscollectief hebben deelgenomen en conform

het besluit bijgeschreven bij het saldo van de betreffende bedrijventerreinen.

In 2016 is verder een bedrag'van EUR 10K voor implementatiekosten ten laste van de

bestemmingsreserve gebracht waardoor de ultimo stand EUR 12K bedraagt.

De bestemmingsreserve zal ingezet worden voor het dekken van in de toekomst te maken

implementatiekosten (denk aan de bedrijventerreinen met verplicht parkmanagement) en

voor de uitvoering van de evaluaties, inspiratiesessies en niet reguliere kosten Stichting TOF.

Srrcurwe Tr LB u Rcs O ¡u o e n¡u eu tu GsFoN Ds (TO F )
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Verwachtingen

In 20L7 zal er vanuit TOF speciale aandacht zijn voor de aansluiting van T5B, de

samenwerking met BORT en de aansluiting van nieuwe bedrijventerreinen.

Tilburg, 2t april2OLT

Stichting Tilburgs Ondernemings Fonds (TOF),

Jan Gevers (voorzitter)

Paul Mouwen (penningmeester)

Bert Reijpert (secretaris)
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Verrekeningen Vitaal Bedrijfsterreinen
Debiteuren
Te vorderen bedragen
Vooru itbetaalde bedragen

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

BESTEMMINGSRESERVES
Projecten

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Vitaal Bedrijfsterreinen
Crediteuren
Creditering bedrijven op bedrijfsterrein met
verplicht parkmanagement
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

3t-L2-20L6 31-12-2015

€

637.668
59.564
2.857

302

327.527
t6.670
3.499

302
700.391 347.998

597.635 775.762

1.298.O26 r.L23.760

t.434 7.434

72.347 83.880
72.347 83.880

€

910.155
743.t57

987.777
36.366

14.309
62.978

167.955
1.284.245 L.038.446

L.L23.760L.29A.026
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

Subsidie Gemeente Tilburg
Reclamebelasting
Bijdrage verplicht parkmanagement
Adm inistratiekosten Verenigi ngen Vitaal
Secreta riaatskosten verpl icht
parkmanagement
Intrest

SOM DER BATEN

LASTEN

Secreta riaatskosten
Ad ministratiekosten Verenig ingen Vitaal
Admin istratiekosten Stichting TOF
Verzekeringen
Accountantskosten
Advieskosten
Bankkosten
Website
Vergaderkosten
Drukwerk / Portikosten
Representatiekosten
Toekenning SBBM gelden
Im plementatiekosten
Overige kosten

Subtotaal lasten

Niet verrekenbare BTW

Totaal lasten

SALDO

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging Eigen Vermogen
Mutatie bestem m ingsreserve Projecten
Mutatie bestemmingsreserve Projecten

Realisatie
20L6

Begroting
2016

Realisatie
2015

€€ €

1 1 .366
16.048

T.4L8
18.000

2.262
1.955

17.500
23.680

16.000

1.500

12.449
16.846

12.000

3.624

51.O49 s8.680 44.9I9

18.075
18.000
4.99t

454
2.390

7t4

244

19.000
16.000
2.500

500
2.000

P.M.

500
500
500
500
500

P.M.

3.000

2L,7L6
12.000
2.250

454
3.280

474
74

591
103

6.611

23
6t.793
9.740

609

116.433

6.t49

45.500

5.500

47.433

4.097

L22.5f32 51.OOO 51.530

7.680 -/- 6.6LL-/- 7L.s33

-/- 6r.793
-/- 9.740

7.680

P.M -/- 6.677
-/- 6.6Lr-l- 7L.s33 7.680/

10
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TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING

Algemene toelichting

Activiteiten
Alle activiteiten van Stichting TOF hebben gelegen op het vlak van de implementatie van de

Stichting TOF structuur en vinden plaats in het binnenland.

De Stichting heeft ten doel:
- Het financieel ondersteunen van activiteiten door Verenigingen Vitaal op

bedrijventerreinen in Tilburg mede op basis van het beoordelen van door
bedrijventerreinen ingediende parkmanagement plannen, teneinde zodoende bij te
dragen aan een optimale invulling en ontwikkeling van vitale bedrijventerreinen in

Tilburg
- Het stimuleren van de oprichting van Verenigingen Vitaal op bedrijventerreinen, dit

tot doel hebben de vitaliteit van deze bedrijventerreinen te optimaliseren
- Het stimuleren van kennisdeling
- Het beheren en verantwoorden van ontvangen subsidies

Vestigingsadres
De Stichting TOF is gevestigd op Reitseplein 5, 5037 AA te Tilburg

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van de Stichting TOF zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaa rreken i ng posten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine organisaties zonder
winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad van de Jaarverslaglegging.

Activa en passiva 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

Vergelíjking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Srtcnn ¡tc Tt tau aos O n oen¡t eu ntcsFou Ds ( TO F )
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STICHTIN'*
TOF

TOELTCHTTNG OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLTESREKENTNG (VERVOLG)

Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting TOF worden gewaardeerd met inachtneming van
de economische omgeving waarin de Stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de
functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's, dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van Stichting TOF.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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 kotlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de
verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt
deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio
en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
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.

O p b re n g stve ra n tw oo rd i n g
De opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben
onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische waarde en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Verrekeningen Vitaal Bedrijfsterreinen € 637.668 (v.j. € 327.527)
Aan de Vitaal Bedrijfsterreinen zijn voorschotten over 2016 voldaan.
Conform artikel 9 van de Overeenkomst Vereniging Ondernemers Vitale Bedrijventerreinen met de

Stichting TOF, blijven niet bestede middelen door de Vitaal Bedrijfsterreinen verschuldigd aan de

Stichting TOF. Een specificatie is als volgt:
37-12-2076 31-t2-2075

Kanaalzone
Katsbogten
Kraaiven
Kreitenmolen
Laar
Loven
Vossenberg
Vossenberg West II

Te vorderen bedragen € 2.857 (v.i. € 3.499)
Specificatie:

Secreta riaatskosten
Intrest
Opstartkosten

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar

Vooruitbetaalde bedraoen € 302 (v.i. € 302)
Specificatie:

Verzekeringen

Liquide middelen € 597.635 (v.j. € 775.762)

Specificatie

ING rekening-courant
Rabo rekening-courant
Rabo Bedrijfsspaarrekeni ng

€
-/- 6.203

35.175
92.445
37.468
44.284

21L.649
176.653
46.r97

€
46.837

to7.B37
t6.670
34.O40
51.698
46.922
23.523

637.664 327.527
Het te verrekenen saldo met Vossenberg West II bevat een toegezegd voorschot van € L04.257
wat op 31 december 2016 nog niet is betaald. Dit bedrag is tevens opgenomen onder de overige
schulden.

Debiteuren € 59.564 (v.j. € 16.670)
Dit betreft hoofdzakelijk de vordering inzake bijdrage van de bedrijven gevestigd op bedrijfsterrein
Vitaal Vossenberg West IL
Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

2.262
345
250

3.499

2.457 3,499

302 302
3lJ2 302

597.635 770.790
651

4.32L
s97.635 775.762

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting TOF

Srrcnn u e Tr LBU Rcs O n oe nx e u ntGsFoN Ds ( TO F )
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TOELICHTING OP DE BALANS pER 31 DECEMBER 2016 (VERVOLG)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Alqemene reserve € 1.434 (v.j. € 1.434)

Saldo 1 januari
Resu ltaatbestemming
Saldo 31 december

BESTEMMINGSRESERVES

Projecten € 12.347 (v.j. € B3,BB0)

Saldo 1 januari
Toekenning SBBM gelden
Resu ltaatbestem ming

37-12-2016 37-L2-20t5
€ €

7.434 L.434

L.434 L.434

B3.BBO
-/- 67.793
-/- 9.740

90.49L

-/- 6.6Lt
L2.347 83.880

De bestemmingsreserve zal ingezet worden voor het dekken van in de toekomst te maken
implementatiekosten (denk aan de bedrijventerreinen met verplicht parkmanagement) en voor
de uitvoering van de evaluaties, inspiratiesessies en niet reguliere kosten Stichting TOF.

Voorstel resu ltaatbestem mi no
Op basis van het door het bestuur gedane verdelingsvoorstel van het exploitatiesaldo wordt van
de over 2016 gerealiseerd verlies van € 71.533 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Vitaal Bedrijfsterreinen € 910.155 (v.j. € 987.771)
De Stichting TOF subsidieert de Verenigingen Vitaal op basis van een door TOF goedgekeurde
begroting en voor zover er binnen deze begroting ook daadwerkelijke uitgaven gedaan worden.
In 2016 is van de Gemeente Tilburg € 820.000 (v.j.€ 823.601) ontvangen en de bijdrage van de
bedrijven op het terrein van Vossenberg West II over 2016 bedraagt € 41.530 (v.j. € -).
Van het ontvangen bedrag van de Gemeente Tilburg dient het bedrag m.b.t. bedrijfsterrein T58,
zijnde € 77.LlO, gerestitueerd te worden aan de Gemeente Tilburg
Van het ontvangen en gefactureerde bedrag, minus het bedrag van T58, mag de Stichting TOF
maximaal 5olo inhouden voor dekking voor haar eigen organisatiekosten. Maximaal is voor 2016
beschikbaar: 5olo varì C 844.420 is € 42.227 (v.j. 5olo van € 823.601 is € 41.180).
De werkelijke organisatiekosten van de Stichting TOF minus de ontvangen rente en minus de in
rekening gebrachte administratiekosten aan de Vitaal bedrijfsterreinen bedraagt in 2016
€ 28.832, zijnde 3,4Lo/o (v.j. € 29.295, zijnde 3,560/o).
Het niet bestede deel ad. € 13.389 (v.j,€ 11.885) is beschikbaar voor de Vitaal
bed rijfsterreinen.

Sttc nn ¡t o Tt ta u aes O ¡t o enx eu nt GsFoN Ds ( TO F )
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TOELTCHTTNG OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (VERVOLG)

Specificatie

STICHTIN'\þ
TOF

3t-t2-20r6 3t-L2-ZOt5

Ontvangen subsidiegelden Gemeente Tilburg
Bijdragen bedrijven Vossenberg West II
Af: Te restitueren aan Gemeente Tilburg (T58)

Af : 5o/o beschikbaar voor organisatiekosten Stichting TOF

Bij: Niet bestede deel over 2016 resp. 2015

Werkelijke kosten 2016 resp. 2015 minus rentebaten
Niet besteed over 2016 resp. 2015

€
820.000

4 1.530
-/- 77.tto

€
823.601

844.420
-/- 42.22t

823.601
-/- 47.LBO

802.199
13.389

782.42t
11.885

815.588 794.306

28.832
13.389

29.295
11.885

42.22L 41.180

In de bestuursvergadering van Stichting TOF d.d. L7 november 2016 is besloten om het
saldo SBBM gelden, verantwoord bij bestemmingsreserve projecten, toe te kennen aan de
betreffende bedrijfsterreinen, welke aan het beveiligingscollectief hebben deel genomen.

Op het beschikbare saldo per Vitaal Bedrijfsterrein worden de door Vitaal Bedrijfsterreinen
uitgegeven gelden in mindering gebracht.

Specificatie saldo per Vitaal Bedrijfsterrein
37-72-20L6 3t-t2-2075

€ €

Vereniging Vitaal Kanaalzone
Vereniging Vitaal Katsbogten
Vereniging Vitaal Kraaiven
Vereniging Vitaal Kreitenmolen
Vereniging Vitaal Het Laar
Vereniging Vitaal Loven
Vereniging Vitaal T 58
Vereniging Vitaal Vossenberg
Vereniging Vitaal Vossenberg West IIx
Saldo per 31 december

105
BB

109
60
92

227

111
97

181
52
67

161

33
274
66

874
866
736
395
927
593
40t
326
773

405
639
524
639
448
690

767.6L9
58.191

910.155 987.77L

xVoor Vossenberg West II betreft dit het subsidiebedrag van de Gemeente Tilburg, inclusief
niet verrekenbare BTW.

De schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (VERVOLG)

Crediterino bedrijven oo bedriifsterrein met verplicht parkmanagement € 62.978 (v.j. € -)
Door Stichting TOF zijn aan de bedrijven op bedrijfsterrein Vossenberg West II voorschotten
over 2016 in rekening gebracht. Op basis van de werkelijke kosten over 2016 van
bedrijfsterrein Vossenberg West II vindt afrekening plaats met Stichting TOF, waarbij een
bedrag van € 62.978 gecrediteerd dient te worden.

Overige schulden en overlopende passiva € 167.955 (v.j. € 14.309)
Specificatie:

37-12-20t6 3L-t2-2015
€

Nog te betalen voorschot 2016 Vossenberg West II
Restitutie 2015 en 2016 T58
Omzetbelasting
Secretariaatskosten
Accou ntantskosten
Adm inistratiekosten Stichting TOF
Bankkosten
Portikosten

L67.955 L4.309

De schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar

Niet uit de balans blijkende verplichtinqen
Met de Gemeente Tilburg is een Overeenkomst Subsidieverstrekking gesloten met een
looptijd van 1 januari 2OI4 tot en met 31 december 2016.
In de subsidie Overeenkomst is bepaald dat de jaarlijkse bijdrage uit de algemene middelen
van de gemeente € 350.000 bedraagt. Voor de organisatiekosten Stichting TOF mag
maximaal 5olo aâng€wend worden. Dit bedrag is exclusief de administratiekosten van de
Vitaal Verenigingen. Het restantbedrag dient ten goede te komen aan de parkmanagement
activiteiten van de deelnemende bedrijfsterreinen.
Uiterlijk 31 december 2018 wordt de definitieve subsidie over de jaren2OI4-2016 bepaald,
waarbij niet bestede subsidiegelden gerestitueerd dienen te worden aan de Gemeente Tilburg

STToHTTNG TTLBURcS Ouoen¡teutucsFouDs (TOF)
]AARREKENTNG 2076

€
t04.257
34.220
20.638

5.910
2.780

115
35

1.863
5.271
3.030
4.000

42
103
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

Subsidie Gemeente Tilburq € 11.366 (v.j. € 12.449)
Reclamebelastino € 16.048 ( v.j. € 16.846)
Bijdrage verplicht parkmanaqement € 1.418 fv.j. € -l
Conform de Overeenkomst Subsidieverstrekking met de Gemeente Tilburg mag de Stichting
TOF maximaal 5olo aanwenden voor de dekking van haar organisatiekosten, exclusief
administratiekosten van de Vereniging Vitaal.
Voor het boekjaar 2016 bedragen de organisatiekosten van de Stichting TOF, verminderd
met de rentebaten en de in rekening gebrachte administratiekosten aan de Vitaal
bedrijfsterreinen, een bedrag van € 28.832 (v.j. € 29.295).
De dekking van de door de Stichting ontvangen gelden van de Gemeente Tilburg en
bijdragen bedrijven over 2016 op bedrijfsterrein Vossenberg West II bedraagt 3,4Lo/ovoor
2016 (v.j.3,560/o).
Een specificatie kan als volgt worden weergegeven:

2016 2015
€ €

Dekking uit subsidie Gemeente Tilburg:
3,41o/o over € 332.890 (v.j. 3,560lo over
€ 350.000)
Dekking uit Reclamebelasting :

3,4Lo/o over € 470.000 (v.j. 3,560lo over
€ 473.601)
Dekking uit bijdrage parkmanagement:
3,41o/o over € 41.530

1 1 .366 12.449

16.048 76.846

1.418

28.832 29.295

Administratiekosten Verenigingen Vitaal € 18.000 (v.i € 12.0001
In 2016 is aan B VitaalVerengingen een bedrag van € 18.000, inclusief nacalculatie en
opstartkosten, in rekening gebracht.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 (vervolg )

LASTEN

Secretariaatskosten € 18.075 (v.j. € 21.716)
Dit betreft de secretariële ondersteuning aan het bestuur van Stichting TOF

Administratiekosten Verenigingen Vitaal € 18.000 (v.j. € 12.000)
In 2016 is aan B (v.j. 6) Vitaal Verengingen een bedrag van € 18.000, inclusief opstatkosten
en nacalculatie vanwege meerwerk, in rekening gebracht.

Administratiekosten Stichting TOF € 4.991 (v.i. € 2.250)
Dit betreft de kosten voor het voeren van de financiële administratie van de Stichting TOF.

De realisatie over 2016 is hoger t.o.v. de begroting 2016 als gevolg van het meerwerk dat in
het verslagjaar heeft plaats gevonden.

Accountantskosten € 2.390 (v.j, € 3.280)
De realisatie 2016 is gebaseerd op een prijsopgaaf van de accountant voor haar controle
werkzaamheden.

Implementatiekosten € 9.740 (v.i. € 6.611)
De implementatiekosten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve "Projecten"

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die van een zodanig belang
zijn dat het niet toelichten hiervan de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening
beinvloedt.
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklarino van de onafhankeliike accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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Contr oleu erklaríng u o:Ít de ona{hankelíjke accountø;nt

Aan: het bestuur van Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds

Verklaring ouer de jo,o;rrekeníng 2076
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouwbeeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds op
3r december 2o16 en van het resultaat over sot6 in overeenstemming met Titel 9 Boek z van het
in Nederland geldende BurgerlgkWetboek (BW).

Wst we hebben gecorúroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening eor6 van Stichting Tilburgs
Ondernemingsfonds te Tilburg ('de stichting') gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
. de balans per 3r december zo16;
. de staat van baten en lasten over zo16; en
. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en overige toelichtingen.

Het stelsel voor finaneiöle verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
Titel g Boek z van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De basis uoor ons oord"eel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
de paragraaf'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van dejaarrekening'.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onaftrankelijkvan Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds zoals vereist in deVerordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onaftrankelijkheidsregels 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.

Ref.: eo4oo53t

PrícewaterhouseCoopers Accountants N,V, Rat Verleghstraat S, 48tS NZ Breda, Postbus ta4z, 48ot BA Breda
T: o88 792 oo 76, F: o88 792 95 t7, wtuwptuc.nl

'PwC' is het merk waaronder Pricwat€rhousecoopers Accountants N-V. (KvK 34180285), Pricewâlerhousecoopers golaslingâdviseurs N.V, (KvK 341 80284),
Pricewaterhousecooptrs Advisry N.V. (KvK 34180287), Pric6walsrhousecoopss Compliance S€ry¡c€s B.V. (KvK 51414406), Pri€wal€rhous€Coopers Pensions,
Acluârial & lnsurancê Sotuiæs B.V (KvK 54226368), Priæwalsrhousecoopôrs B.V. (KvK 34180289) en andÊr6 v€nnoolschappsn handelon 6n d¡ênsten verlonen. Op
d€26 d¡enslen zin algõmenê vooMâarden van loepass¡ng, waar¡n onder meer aansprakol¡jkhe¡dsvooeaarden zijî opgenomen. Op l€veringen aan deze
v€nnootschappsn z¡jn alg€mane ¡nkoopvooMâard€n van toepass¡ng, Op M-pwc.nl trefr u m€er informålie over deze vênnoolsdrapp€n, wsarondor dezô algemane
(inkoop)vooruaardsn d¡e ook zijn gedeponeerd bij d€ Kam€r van Koophandel te Amsterdam.
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Verkloríng ouer de ín het jaaruerslag opgerr.otr.en antdere
ínformatíe
Naast de jaarrekening en onze controleverHaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
r hetbestuursverslag;
. de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
¡ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afinrijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek z BW is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek e BW en de
Nederlandse Standaard Tzo.Dezewerkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek z BW.

Verontw o ordetíjkheden met b etrekkíng tot de j aø;rrekeníng
en de øccountø;rl.ts controle
Vetøntwoordelìjkheden uo.n het bestuur úoor. de jo,anrekeníng
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
r het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9

Boek z BW; en voor
. een zodanige interne beheersing die hetbestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afinrijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
offraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afraregen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuTteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet
het bestuur dejaarrekening opmaken op basis van de eontinuTteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

Stíchting Tilburgs Ondernemingsfonds - Ref.: eo4oo57l
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Onze ueranhooordelíjkhed en uoor de ct¡ntrole uoln de j o,o;n'ekeníng
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 oord.eel.

Ons controleoordeel beoogt een rede$ke mate van zekerheid te geven dat dejaarrekening geen
afir"ijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.

Afirijkingen 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
eeonomische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekenÍng nemen. De materialiteit
beinvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effectvan onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage
bij onze controleverklaring.

Breda, ztaprilzotT
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V

Origineel getekend doorA.J.M. Vercammen RA

Stichting Tilburgs Ondernemíngsþnds - Ref.: eo4oo1gt
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Bíjlage bij onze contro
uc:n Stíchtíng Tilbut gs

Ieuerklaring otter de jaørz.ekenìng zot6
OndentemÍngsfonds

In aanwlling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van dejaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat
een controle inhoudt.

De uerstttwoordelíjkhedenuan d-e c.ccoutttcrnt uoor d.e conb.ale ugln cle
jc,anrl ekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onaftrankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening wij van materitile afi,vÍjkingen als
gevolg van fouten offraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
' Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afi,r'ijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten offraude, het in reactie op deze risicot 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 ofhet 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 orrèr 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 redelijldreid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen diJ
daarover in dejaarrekening staan.

¡ Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuîteit 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 dejaarrekening. Als de toelichtingen
inadeqlaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerdãp de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverkìaring. Toeko-rtigu
gebeurtenissen ofomstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuiteit niet langer kan handhaven.

' Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van dejaanekening 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 signifìcante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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