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Voorwoord

SAMEN INVESTEREN OM TE INITIEREN
Daarmee geven we nieuw elan aan het bestaan van het LOF. Het LOF is in 2016 
hoofdsponsor van LF2018 geworden. Hiermee onderstrepen wij het belang van 
LF2018 voor ondernemend Leeuwarden. Want naast de economische impuls biedt 
het programma alle Leeuwarder ondernemers volop kansen hierop in te spelen. 

Ook gaan we kijken hoe we het succes van 2018 een vervolg kunnen geven. De 
zogenaamde Economische Legacy. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen 
met bedrijfsleven, overheid en bewoners. 

De, door het Gemeentebestuur, verleende concessieperiode liep tot en met 31 
december 2016. In de “Terugblik 2012 – 2016” wordt het functioneren van het 
LOF geëvalueerd. Uit de hiervoor gevoerde gesprekken met diverse stakeholders 
blijkt dat een stevig draagvlak bestaat voor het LOF. De conclusie is dat het LOF 
op de ingeslagen weg moet doorgaan. Het LOF bestuur heeft de ambitie om 
vanuit haar rol als initiator, ondernemend Leeuwarden met elkaar te verbinden. 
Uiteindelijk bleek in de gemeenteraad, begin 2017, een groot draagvlak voor 
een nieuw verleende concessie van vijf jaar. 

Het LOF wil actief deel uitmaken van een ondernemersstructuur in de gemeente 
Leeuwarden. Het realiseren van een dergelijke structuur blijft een van de doelen 
waar het bestuur aan werkt. Met de beoogde partners, De Federatie, CCL en de 
Gemeente Leeuwarden zullen in 2017 verkennende gesprekken worden gevoerd 
op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.

Want alleen samen kunnen wij zorgen dat Leeuwarden de stad en gemeente  
is en (vooral) blijft, waar mensen graag ondernemen, wonen en werken. En  
dat Leeuwarden tot in lengte van jaren aantrekkelijk blijft voor bewoners,  
bezoekers en ondernemers. 

Vandaar ons motto SAMEN INVESTEREN OM TE INITIEREN. Nu in het kader van 
LF2018 en in de toekomst met nieuwe initiatieven voor onze prachtige gemeen-
te en stad Leeuwarden! 

Het verslag 2016 geeft u een overzicht van alle activiteiten en ambitie voor de 
toekomst. Wij hopen dat dit aanleiding is om samen nog meer te bereiken en 
een inspiratiebron is voor nieuwe initiatieven.

 Pieter Douma
 Voorzitter LOF



Terugblik 2016
Het jaar wordt gemarkeerd door de implementatie van het visiestuk LOF 2.0; het 
hoofdsponsorschap van Leeuwarden-Fryslân 2018; de evaluatie “Terugblik 2012-
2016” en de verlenging van de concessieperiode van het LOF. In dit jaarverslag 
komen deze onderwerpen aan de orde.

WIE 

Bestuur 

De Stichting OndernemersFonds Leeuwarden heeft een bestuur, met ultimo 2016 
8 leden. Elk van de bestuursleden heeft een eigen portefeuille (zoals bijvoor-
beeld buitengebied; cultuur of bedrijventerreinen). Jan Atsma heeft in december 
het bestuur verlaten; er is nog een vacature voor de portefeuille binnenstad.

In december is penningmeester van het eerste uur Sybren Schakel plotseling 
overleden. Jan van der Laag zal de functie van penningmeester ad interim  
invullen. 

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit een vertegenwoordiging uit de besturen van alle 
ondernemersverenigingen die aanspraak kunnen maken op de trekkingsgelden 
uit het LOF in de gemeente Leeuwarden. Onafhankelijk voorzitter van de raad is 
Cees Anceaux. In 2016 is de raad tweemaal bijeen geweest; in februari en in juli. 
De raad beoordeelt aanvragen op het zgn. bovenstedelijk budget – een van  
de belangrijkste criteria is daarbij dat het gaat om activiteiten die Leeuwarden 
“op de kaart zetten”. Er is voor een bedrag van x 112.000 aan aanvragen  
gehonoreerd. De aanvragen worden bij hoofdelijke stemming beoordeeld; elk 
van de verenigingen heeft 1 stem. Voorbeelden van evenementen waar veel  
publiek op af komt die zijn gehonoreerd: Befrijdingsfestival Fryslân, Promotie 
Grou (met intocht Sint Piter, opening watersportseizoen en Skûtsjesilen), Welcome 
to the Village, Groot Liwwadder Diner en Culturele Zondagen in de binnenstad.



Ondernemersverenigingen

De verenigingen zijn als collectief van ondernemers vertegenwoordigers van de 
trekkingsgebieden en de partijen die aanspraak maken op de trekkingsgelden 
van het betreffende gebied. In 2016 is er 1 nieuwe ondernemersvereniging op-
gericht; Ondernemersvereniging Warten. Sinds de gemeentelijke herindeling 
van 2014 maakt Warten deel uit van de gemeente Leeuwarden. 

Reeds 95% van de trekkingsgebieden heeft een vertegenwoordigend collectief; 
een 4-tal postcodegebieden heeft nog geen ondernemersvereniging. Het betreft 
Blitsaerd, Grote/Kleine Wielen, Valeriuskwartier en Bloemenbuurt/Oldegallileeën.

In 2018 zullen – op basis van de gemeentelijke herindeling – de ondernemers van 
de gemeente Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels) aansluiten bij het LOF.  
In 2016 hebben informerende gesprekken plaatsgevonden met lokale onder-
nemersverenigingen.

Hoofdsponsorschap Leeuwarden-Fryslân 2018, 
Culturele Hoofdstad van Europa

Leeuwarden-Fryslân is in september 2013 uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018. Het LOF-bestuur onderkende het belang van ondernemers-
steun voor de organisatie; het LOF bereikt alle ondernemers in de gemeente 
Leeuwarden.



De ondernemerscollectieven zijn bereid gevonden om in de periode 2016  
t/m 2019 jaarlijks 33,33% van hun jaarbudget en het bovenstedelijk budget  
beschikbaar te stellen aan Leeuwarden-Fryslân2018. De hoogte van de bijdrage was 
equivalent aan hoofdsponsorschap van de organisatie. Een en ander is  
bekrachtigd in de Raad van Adviesbijeenkomst in juli 2016.

Op 2 september 2016 is tijdens een feestelijke bijeenkomst onder de Oldehove 
de handtekening gezet onder het hoofdsponsorcontract. 

Evaluatie “Terugblik 2012-2016

In het convenant met de gemeente Leeuwarden is in 2009 (start LOF) vastgelegd 
dat de werking en werkwijze van het fonds na een proefperiode van 3 jaar zou 
worden geëvalueerd. In 2011 heeft BBO (Bureau Beleidsonderzoek) dat onder-
zoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan heeft geleid tot de verlenging van de 
concessieperiode met 5 jaar (t/m 2016).

In 2016 is er een rapportage gemaakt waarin er wordt teruggeblikt op het func-
tioneren van het LOF in de periode 2012-2016. Met als doel inzicht te geven in 
het functioneren van het LOF en het behalen van de beoogde doelen. Leidende 
vraag daarbij is in welke mate de instelling van het LOF heeft bijgedragen aan 
het versterken van het ondernemersklimaat en de organisatiegraad in de  
gemeente Leeuwarden. Is er nog voldoende draagvlak? En wordt bekeken in 
hoeverre de aanbevelingen uit het rapport van 2011 zijn opgevolgd.

Het rapport is gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van alle onder-
nemersverenigingen/trekkingsgerechtigden in de gemeente Leeuwarden.

Er blijkt ruim voldoende draagvlak onder ondernemers voor het LOF; er staat 
een goede organisatie gekenmerkt door korte communicatielijnen, transparante 
en eenvoudige procedures en een heldere toekomstvisie.

Het evaluatierapport is in z’n geheel terug te lezen op de website van het LOF: 
www.leeuwarderondernemersfonds.nl 



TOEKOMST

LOF 2.0

Het LOF-bestuur heeft haar toekomstvisie vastgelegd in de notitie LOF 2.0. Hoe 
kan het LOF zich doorontwikkelen in een veranderende omgeving? De notitie is 
voorgelegd in de gesprekken met alle ondernemerscollectieven in de gemeente 
Leeuwarden en hun wensen en voorgestelde aanpassingen zijn meegenomen in 
het vervolgproces. De Raad van Advies heeft zijn instemming gegeven aan de 
implementatie.

In de notitie LOF 2.0 zijn de missie en visie als volgt beschreven:
-  Missie: Het LOF beheert het trekkingsrechtbudget van de ondernemers-

verenigingen in de OZB-complexen van de gemeente Leeuwarden.
-  Visie: Het ondersteunen van ondernemersverenigingen in de OZB-complexen 

en het financieren van de gezamenlijke initiatieven ter behartiging van de  
collectieve ondernemersbelangen.





-  Doelen: Het bevorderen van gunstiger economische randvoorwaarden voor het 
bedrijfsleven en non profit organisaties. Gericht op realisatie van duurzame 
continuïteit en het bevorderen van werkgelegenheid. En het ontwikkelen en 
bevorderen van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de gemeente 
Leeuwarden.

-  Strategie om deze doelen te realiseren: het LOF wil deel uitmaken van een on-
dernemersstructuur binnen de gemeente Leeuwarden; de bestuursleden verte-
genwoordigen elk een ondernemersgeleding waarmee actief overleg is om te 
komen tot gezamenlijke initiatieven en er wordt ingezet op het realiseren van 
een 100% dekkingsgraad in de OZB-complexen.

De notitie LOF 2.0 is in zijn geheel te lezen op de website www.lofleeuwarden.nl

Clusters
Met de implementatie van LOF 2.0 zijn er clusters van ondernemersverenigingen 
geformeerd teneinde nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en 100% 
besteding van de trekkingsgelden te realiseren. Clusters van 5 à 6 verenigingen 
op geografische indeling komen 2 maal per jaar bijeen. Elk van de bestuurleden 
heeft een cluster in zijn/haar portefeuille.

De clusters zijn in 2016 voor het eerst bijeen geweest. Dit heeft geleid tot inten-
sivering van de onderlinge contacten; inventarisatie van gezamenlijke proble-
matiek zoals bijvoorbeeld onderbezetting van de verenigingsbesturen.
 

Verlenging concessieperiode

Eind 2016 loopt de concessieperiode van 5 jaar af. Voordien moet de gemeente-
raad een besluit goedkeuren inzake verlenging.

Het rapport “Terugblik 2012-2016” informeert de raad over de resultaten van 
het LOF. De politieke partijen zijn daarnaast door het LOF-bestuur in persoonlijke 
gesprekken geïnformeerd. 

In december blijkt dat er in het besluitvormingsproces vanuit de politiek nog 
behoefte is aan een informerend forum. Dit betekent dat het definitieve besluit 
inzake verlenging wordt genomen in voorjaar 2017.



Vooruitblik 2017

-  Het LOF-bestuur zal in 2017 verder werken aan de implementatie van de notitie 
LOF 2.0. Zij zal in samenspraak met de ondernemerscollectieven inzetten op het 
inrichten van een ondernemersstructuur samen met de Federatie van Onder-
nemers in Leeuwarden en de Commerciële Club Leeuwarden.

-  Het hoofdsponsorschap van Leeuwarden- Fryslân 2018 brengt met zich mee dat 
de ondernemerscollectieven nauw worden betrokken bij de invulling daarvan. 
Naast de reguliere spendback in de vorm van toegangskaarten, signing,  
publiciteit en marketing, worden er door het LOF-bestuur plannen gemaakt om 
de Economische Legacy van LF 2018 te borgen.

-  In voorbereiding op de gemeentelijke herindeling van 2018 zullen er contacten 
worden gelegd met de ondernemers uit de gemeenten Leeuwarderadeel en 
Littenseradiel. De werking van het LOF zal tijdens informatiebijeenkomsten 
worden uitgelegd, zodat de aansluiting in 2018 soepel kan verlopen.

 
 
 





Aanvragen & bestedingen

Aanvragengrafiek totaal 
 

Bestede trekkingsgelden per postcodegebied 2015 – 2016
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Totaal besteed: 2015 2016
 €  577.153 € 398.341
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Trekkingsgeld besteed 2016

Verdeling trekkingsgeld 2016
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Binnenstad  
KVO  € 15.230 
Netwerk Coltrane  € 10.000 
SSIL  € 9.000 
LED-sfeerverlichting  € 46.500 
Binnenstadsmanager  € 20.000 
   
MTV/Rengerspark  
Nieuwjaarsduik 2016  € 1.250 
Aris Cares  € 1.000 
City Proms  € 7.500 
Fries Straatfestival  € 1.000 
Uitfestival  € 1.000 
Midnight Walk  € 1.500 
Wijkfeest  € 7.500 
Oldehovedag LKC  € 5.000 
SSIL  € 1.000 
   
Bilgaard
Bruisend Bilgaard  € 5.370 
   
Vrijheidswijk
Aris  € 500 
Eigen activiteiten  € 250 
Lidmaatschap Federatie  € 150 
SSIL  € 500 
Aris Clinics  € 1.000 
   
Lekkum/Miedum/Snakkerburen
Reitsje Him  € 150 
   
Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek
   
Vlietzône  
Vijverparkfestival  € 2.000 
Aris Clinics  € 1.000 
Oranjewijk/Achter de Hoven  
First LEGO League  € 1.500 
Kasgeld  € 1.000 
Theaterdag XL  € 3.998 
DNA van Leeuwarden  € 3.750 
Tocht van Morgen  € 2.550 
Energiecafé  € 500 
   

Heechterp-Schieringen  
Winterfair  € 2.865
Centrale  
   
Camminghaburen  
Activiteiten 2016  € 16.900 
LED-sfeerverlichting  € 3.100 
   
De Hemrik  
Duurzaamheidsproject  € 5.000 
Afrekening 2013 secretariaat  € 8.550 
   
Schepenbuurt
Groot Liwwadder Diner  € 3.000 
   
Wielenpolle
   
Huizum-Oost
Activiteiten Schrans 2016  € 10.700 
Loop Leeuwarden  € 5.000 
City Proms  € 2.500 
Appasionata  € 2.500 
Uitfestival  € 500 
SSIL  € 750 
Groot Liwwadder Diner  € 1.500 
City Jazz  € 1.250 
LED-feestverlichting  € 12.400 
   
Huizum-West  
Activiteiten Schrans 2016  € 7.000 
   
Aldlân  
Sinterklaasintocht  € 800 
Nylân  
Activiteiten 2016  € 7.667 
   
Goutum/Zuiderburen  
Kien, Moeder & Kindhuis  € 3.000 
Ontwerp Zonneveld  € 5.000 
Ondernemersavond  € 500 
   
Wirdum/Wytgaard  
Urnenkelder  € 2.000 
Dorpshuis De Golle  € 2.000 
   

Verdeling trekkingsgelden 2016



De Zwette  
Promotie (Zwettekrant)  € 9.000 
Secretariaat  € 2.450 
Graffiti verwijderen  € 1.000 
Parkmanagement  € 20.000 
KVO-B  € 1.000 
Gentleman’s Ride  € 750 
Tocht van Morgen  € 5.000 
   
Helicon/Tesselschade  
Fries Straatfestival  € 5.000 
City Proms  € 5.000 
Loop Leeuwarden  € 5.000 
IJC Capitals  € 3.600 
Eigen activiteiten   € 4.500 
City Jazz  € 2.500 
Groot Liwwadder Diner  € 3.000 
SSIL  € 1.000 
Uitfestival  € 3.000 
Vrachtauto De Toekomst  € 4.000 
Musica Leovardia  € 2.500 
Tocht van Morgen  € 6.000 
   
Westeinde  
Kosten 1e kwartaal  € 2.116 
Aanvulling 1e kwartaal  € 957 
Kosten 4e kwartaal  € 531 
   
Buitengebied NW  
   
Grou  
Nieuwjaarsreceptie BCG  € 1.000 
KWV Frisia – startschip  € 5.000 
Promotie Grou  € 5.000 
Splashtival  € 2.500 
Zeilmarathon  € 1.500 
Ofskied Halbertsma  € 2.500 
Gabe Skroar  € 5.000 
Beveiliging industrieterrein  € 10.000 
Proef Grou  € 5.000 
Lidmaatschap Federatie  € 1.500 
   

Reduzum  
Verenigingsactiviteiten  € 3.000 
   
Wergea  
Skoalfeest 2016  € 750 
De Stoppelaar  € 500 
   
Warten  
   
Jirnsum  
Doarpskorporaasje  € 1.600 
Cursus AED  € 600 
   
Bovenstedelijk  
Befrijdingsfestival  € 10.000 
City Proms  € 5.000 
Culturele Zondagen  € 5.000 
Dairy Campus  € 5.000 
Fries StraatFestival  € 10.000 
Master Allround  € 5.000 
Midnight Walk  € 2.500 
Opening Watersportseizoen  € 5.000 
Prinsentuinevenementen  € 2.500 
Promotie Grou  € 10.000 
De Suvering  € 5.000 
Welcome to the Village  € 5.000 
Uitfestival  € 10.000 
AIR058  € 2.500 
SSIl  € 8.500 
City Jazz  € 2.500 
City Rock  € 5.000 
Groot Liwwadder Diner   € 7.500 
JTS Meeuw  € 1.000 
Midwinterpicknick  € 2.500 
Explore the North  € 2.500 
   
LTO  
eigen activiteiten  € 7.500 



Verkorte jaarrekening 2016
Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden

Balans per 31 december 2016

ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015
	 € €

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen 10.388  28.365
  1.219.398  1.036.670
TOTAAL ACTIVA 1.229.786 1.065.035

PASSIVA 31 december 2016 31 december 2015
	 € €

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal 91.434  85.132
Bestemmingsreserve 18.701  36.930
 110.135 122.062
LANGLOPENDE SCHULDEN
Verschuldigde trekkingsrechten 797.407  795.087

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen 762 799
Kortlopende schulden 4.768 4.751
Culturele Hoofdstad 2018 248.400 
 0 0
Toegezegde trekkingsrechten 68.314 142.336
 322.244 147.886
TOTAAL PASSIVA 1.229.786 1.065.035

Betreft een verkorte balans die ontleend is uit de jaarrekening 2016 waarbij een samen-
stellingsverklaring is afgegeven.



Verloop verschuldigde trekkingsrechten

 2016 2015
	 € €

Stand 1 januari 795.087 712.334

Bij:
Opslag OZB 5.5 % niet woningen 842.331 846.660

Af :
Uitbetaalde trekkingsrechten 398.784 552.242
Dekkingsbijdrage fondsbeheer  84.233 84.666
Stadsbrede reservering 126.350 126.999

Correcties rechten voorgaande jaren -644
Reservering CH 2018 231.288
 840.011 763.907

Stand per 31 december  797.407 795.087

 2016 Begroting 2016 2015
	 € € €

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Dekkingsbijdrage fondsbeheer 84.233 84.600 84.666

Lasten
Toevoeging weerstandbuffer 0 16.832 19.600
Personeelskosten 36.839 40.000 36.565
Overige kosten 41.092 25.000 4.960
 77.931 81.832 61.125

Saldo staat van baten en lasten 6.302 2.768 23.541

Het batig saldo 2016 is toegevoegd aan het kapitaal 
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