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SAMEN INVESTEREN OM TE INITIEREN
Het laatste jaar voordat het jaar van “Culturele Hoofdstad” in volle glorie kan
losbarsten. Op het moment van schrijven is dit al in volle gang. Tot nu toe een
groot succes. In 2017 is veel aandacht besteed aan het invullen van de concrete
sponsorafspraken. Uiteindelijk is het een totaalpakket wat er mag zijn. Het
geeft mogelijkheden om het ondernemerschap te combineren met activiteiten
van Culturele Hoofdstad.
Het LOF heeft een inspiratiefilm laten maken met een aantal aansprekende
voorbeelden. Hiermee proberen we nog meer ondernemerschap te initiëren.
De invulling van de economische legacy, door ons omgedoopt tot “De Bruids
schat” van LF2018, krijgt steeds meer vorm en invulling. Aanvankelijk was het
lastig om aansluiting te vinden bij het bestuur van onze Gemeente en Provincie.
De tijdslijnen liepen duidelijk niet parallel. Toch is het gelukt om het thema op
de agenda’s te zetten en met elkaar op te trekken. Het LOF is in deze een
aanjager.
Vanuit het LOF hebben we een duidelijke koers voor ogen. We hebben
inspiratie gezocht bij de ondernemers van Rotterdam. In april waren zij te gast
op een inspirerende avond met stakeholders van het LOF. Deze brain
stormbijeenkomst Legacy leert ons dat het cruciaal is om met elkaar op te
trekken. Bewoners, overheid, ondernemers, vastgoed en bezoekers hebben
elkaar nodig om een succes van “De Bruidsschat” van LF2018 te maken. Het is
opmerkelijk hoeveel creatieve en goede ideeën er leven om aan LF2018 een
geweldig vervolg te geven. Dat dit niet vanzelf gaat is duidelijk, daarvoor is
verandering nodig. Een collectief zoals het LOF kan helpen en sturen om die
verandering door te zetten. Wat in 2018, qua opzet en drive, mogelijk is kan
met de juiste inzet en wil ook na 2018. Wij zien ons als een van de kartrekkers
om dit proces in gang te zetten.

Zoals eerder in het voorwoord van 2016 gezegd: Alleen samen kunnen wij
zorgen dat Leeuwarden en Fryslân de stad, gemeente en provincie zijn en
blijven, waar mensen graag ondernemen, wonen en werken. Dat Leeuwarden
en Fryslân tot in lengte van jaren aantrekkelijk blijven voor bewoners,
bezoekers en ondernemers.
We zullen als LOF een onderdeel moeten worden van een samenwerkingsverband
dat de Legacy of De Bruidsschat vorm gaat geven. Wellicht betekent dit met
elkaar andere keuzes maken, nadenken over wat we juist wel en niet onder
steunen. Daarmee ontwikkelingen realiseren die passen in het motto SAMEN
INVESTEREN OM TE INITIEREN.
We merken dat wat wij hier in Leeuwarden met elkaar doen de aandacht trekt
van andere steden en Ondernemersfondsen. Regelmatig worden we gevraagd
om onze ervaring en ons succes te delen. Wat ons betreft een bevestiging dat
we met de juiste instelling en initiatieven bezig zijn.
Het verslag 2017 geeft u wederom een overzicht van alle activiteiten en
ambitie voor de toekomst. Wij gaan verder met de dialoog om samen nog
meer te bereiken en nieuwe initiatieven, onder de noemer van “De Bruidsschat”
te stimuleren.

Pieter Douma
Voorzitter LOF

Bestuur
In 2017 heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. In januari is
Martijn Bijl toegetreden als bestuurslid met als portefeuille buitengebied. Hij is
directeur van Nailtra bv in Grou en bestuurslid van Businessclub Grou. In juli is
Daan Postma (portefeuille onderwijs) uitgetreden. Hij is opgevolgd door Hans
van Gestel, docent Marketing International Business bij NHL Stenden.
In september is de vacature voor de portefeuille binnenstad ingevuld met George
Schweigmann. Hij is eigenaar van Schweigmann Kindermode op de Nieuwestad.
In december is Theo Copini uitgetreden na een maximale zittingstermijn. In de
ontstane vacature voor de portefeuille winkelcentra is niet meteen voorzien.
Het algemeen bestuur heeft in 2017 viermaal vergaderd; het dagelijks bestuur
kwam maandelijks bijeen. Het bestuur was ook vertegenwoordigd bij de twee
bijeenkomsten van de Raad van Advies.
De 6 clusters - een groep van gemiddeld 5 ondernemersverenigingen ingedeeld
op geografie - zijn twee keer bijeen geweest. Zij bespreken gezamenlijke
thematiek in aanwezigheid van een bestuurslid en de fondsmanager. Tijdens
deze bijeenkomsten ontstaan nieuwe onderlinge verbindingen en ideeën.

LOF als hoofdsponsor van LF2018
(Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa)
Het thema van LF2018 is Iepen Mienskip. Met een gezamenlijke inspanning
vanuit de gemeenschap werken in 2018 om Leeuwarden-Fryslân op de kaart te
zetten. Een kans om op sociaal, cultureel en economisch gebied vooruitgang te
boeken. De ondernemingen die verbonden zijn aan het Leeuwarder Ondernemers
Fonds (LOF) hebben deze kans ingezien en besloten in 2016 dat het LOF hoofd
sponsor moest worden van LF2018.
De doelstelling van het LOF is om zich hiermee zodanig te manifesteren dat de
aangesloten ondernemingen optimaal profijt hebben van het hoofdsponsorschap.
Dat kan door beschikbaar stellen van toegangskaarten voor evenementen,
promotiemateriaal of het lidmaatschap van Club 2018 of anderszins
herkenbaarheid te creëren. Daarnaast stelde onze achterban als voorwaarde
voor het hoofdsponsorschap dat er voor de periode nà 2018 blijvende spin-off
wordt gerealiseerd. Wij noemen dat de bruidsschat; de economische legacy.

Economische Legacy
Voor het bedrijfsleven is economische groei van groot belang. Groei zorgt ervoor
dat een stad beter leefbaar is. Economische groei zal effect hebben op alle
onderdelen van de samenleving (Mienskip).
De centrale vraag waar we nu voor staan: “Zijn de effecten van LF2018 tijdelijk
of kunnen we ze permanent maken?” Als hoofdsponsor, maar vooral als
vertegenwoordiger van het Leeuwarder bedrijfsleven denkt het LOF in 2017 al
na over de zogenaamde Economische Legacy. Hoe kunnen we zorgen dat de
zekere impuls van 2018, ook in de jaren nà 2018 wordt verzilverd. De legacy van
LF2018 moet een permanent agendapunt worden, niet alleen binnen het
bedrijfsleven, maar ook bij de Gemeente Leeuwarden. Om dit te kunnen
realiseren is een samenwerking nodig tussen bedrijfsleven (in de breedste zin
van het woord), gemeente en bewoners. Geen van deze drie mag ontbreken.
Culturele Hoofdstad dient als motor voor de Economische Legacy. De ont
wikkelingen die zijn ingezet om LF2018 een succes te maken, moeten worden
voortgezet in de jaren na 2018. Inmiddels zien we allerlei op zichzelf staande
initiatieven die bovenstaande nastreven, echter een centrale aanpak en
coördinatie missen. Het LOF beseft dat iemand hier een voortrekkersrol in dient
te nemen. Het LOF heeft de handschoen opgepakt, omdat de economische
legacy invulling geeft aan de doelstellingen van het LOF. Zij wil die verbindende
partij zijn.
In april is een brainstormbijeenkomst georganiseerd met stakeholders van het
LOF. Een tweetal sprekers maakte hen deelgenoot van de succesfactoren van de
ontwikkeling van Rotterdam. Een stad die de afgelopen jaren aantrekkelijker is
geworden voor bewoners, ondernemers en toeristen en als voorbeeld zou
kunnen dienen voor de gemeente Leeuwarden.
De inhoudelijke discussie van die avond heeft o.a. tot de conclusie geleid dat het
LOF in het ontwikkelen van de economische legacy naast de ondernemers, de
gemeente en de bewoners ook de vastgoedeigenaren moet betrekken.
Deze brainstormsessie heeft naast de input vanuit het LOF-bestuur geleid tot het
formuleren van het navolgende ambitiedocument; wat heeft Leeuwarden
bereikt in 2022?

Ambitiedocument (2018)
In 2022, nadat Leeuwarden in 2018 Culturele hoofdstad van Europa was, is het
volgende bereikt:
• Identiteit:
	- Bezoekers ervaren in 2022 net als in 2018, dat Leeuwarders houden van hun
stad, trots zijn op hun identiteit, zelfbewust zijn in contact met anderen en
zich bewust zijn van hun historie en de omgeving waarin ze wonen.
• Cultuur en ondernemen:
	-Leeuwarden is in 2022 nog steeds de hoofdstad van cultureel Fryslân. Cultuur is
verweven in alle vezels van het dagelijks leven en het ondernemen.
Tenminste 300 dagen per jaar zijn er culturele activiteiten voor bewoners en
bezoekers van de stad en de provincie.
• Profilering:
	- Leeuwarden is een sterk merk dat zich telkens ontwikkelt in nieuwe niches.
Leeuwarden staat in de top 15 van aantrekkelijkste Nederlandse vestigings
plaatsen voor lokale, nationale en internationale werkgevers.
Leeuwarden heeft een aantrekkelijk en divers aanbod in winkels en horeca,
met een mix van plaatselijke en landelijke merken, waardoor mensen de stad
herhaaldelijk bezoeken voor werk en vrije tijd. Leeuwarden is in 2022 nog net
zo aantrekkelijk als aan het einde van 2018.
• Resultaat halen:
	- Na 2018 gaan we verder met “groot durven denken”, met een krachtige
evenementenorganisatie, met druk bezochte evenementen en locaties in
stad en provincie en met het aantrekken en vasthouden van talent. Daardoor
presteert de Leeuwarder economie tenminste op het Nederlands gemiddelde.

• Maatschappelijke relevantie:
	-Leeuwarden onderscheidt zich door ten opzichte van 2017 het onderwijs met
10% te verbeteren, door de sociale omstandigheden van haar bevolking met
10% te verbeteren, door een groei van 10% in het gebruik van duurzame en
schone energie te realiseren en door de stad 10% duurzamer te maken.
(gemeten op basis van de Global Goals van de Verenigde Naties)
• Ontwikkelen:
	-Leeuwarder ondernemers hebben zich ook na 2018 ontwikkeld in het maken
en realiseren van grote plannen, in doorzettingsvermogen en in kansgericht
werken. Ze passen zich aan op de vraag, kijken meer over grenzen heen en
durven buiten de gebaande paden te treden.

Bestedingen
Trekkingsgeld besteed

2017
€ 84.435
€ 225.419

Overig
Voorzieningen

€ 533.081

Evenementen
Bestede trekkingsgelden
inclusief € 250.000 LF2018

2016
€ 84.233
Overhead
€ 231.288

Overig
Voorzieningen

€ 84.238

€ 398.784
Evenementen

Bestede trekkingsgelden 2017
Binnenstad
Binnenstadsmanager
KVO
Netwerk Coltrane
SSIL
LED-sfeerverlichting

€
€
€
€
€

20.000
15.000
10.000
9.000
46.500

Vrijheidswijk
Lidmaatschap Federatie
Taal in beeld
SSIL
Aris

€
€
€
€

150
1.200
750
1.000

Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek
Feestverlichting
€ 15.000
Oranjewijk/Achter de Hoven
De Griene Ferbining
Waterconnecting

€
€

4.038
6.000

Heechterp/Schieringen
Taal in Beeld
Ondernemersavond
Boodschappendienst
Winterfair
Educatief materiaal

€
€
€
€
€

500
1.850
3.000
3.165
2.000

De Hemrik
Secretariaatsondersteuning

€ 29.000

Huizum - Oost
City Proms
City Proms
Appassionata
Musica Leoverdia
Loop Leeuwarden
Uitfestival
Dorpskerk Huizum
Jaaractiviteiten WV Schrans
De Stadsorganist - Aed Levwerd
City Proms Embrace 2014
LED-sfeerverlichting
SSIL

€ 2.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 1.000
€ 5.000
€
500
€
750
€ 13.446
€ 1.250
€ 1.500
€ 12.400
€
750

Goutum/Zuiderburen
Stoke City Live
Bijdrage LTO

€
€

De Zwette
Fries StraatFestival
Promotie algemeen
Zwettekrant
Parkmanager
Verenigingsactiviteiten

€ 5.000
€ 40.000
€ 9.000
€ 25.000
€ 10.000

Westeinde
Verenigingsactiviteiten
Verenigingsactiviteiten

€
€

2.142
1.203

Buitengebied NoordWest
Befrijdingsfestival
Aris Clinics
Uitfestival

€
€
€

7.500
2.500
5.000

MTV/Rengerspark
Nieuwjaarsduik
Fries Straatfestival
City Proms
Befrijdingsfestival
Wijkfeest
LKC Oldehovedag
SSIL

€
€
€
€
€
€
€

1.250
1.000
5.000
2.500
7.500
5.000
1.000

Vlietzône
Lichtplan Vlietzône
Vijverparkfestival
Ondernemersdag
App Vlietzône
Website
Beweegprogramma
Kasgeld vereniging

€
€
€
€
€
€
€

3.086
2.000
3.000
2.410
3.000
2.000
500

Centrale
Adje Lambertz
Projectbegeleiding Adje

€
€

6.500
4.000

Camminghaburen
Promotie-activiteiten

€

7.000

1.000
30

Schepenbuurt
Snelheidsmeters

€ 15.069

Huizum-West
Jaaractiviteiten WV Schrans

€

6.754

Aldlân
Beeldscherm Erasmushiem
Werkkapitaal
Sinterklaas/St. Maarten
Taal in Beeld

€
€
€
€

1.000
1.000
800
2.000

Nylân
Verenigingsactiviteiten

€ 25.198

Helicon/Tesselschade
Verenigingsactiviteiten
Kerstfeest 2016
City Proms
Sprookjesopera Meeuw
Fries Straatfestival
Uitfestival
Leeuwarder Uitdaging
SSIL
City Proms 2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500
500
5.000
5.000
3.000
3.000
2.500
2.500
1.000

Lekkum/Miedum/Snakkerburen
Buurtschapsboek
Speel & Beleef
Ondernemersmarkt LMS
Bijdrage LTO

€
€
€
€

250
500
500
119

Grou
Pink Floyd garantstelling
Pink Floyd
Lidmaatschap Federatie
Gabe Skroar
Splashtival
Renovatie skûtsje Grou
Grou Aktief
Promotie Grou
Zeilmarathon
Bijdrage LTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.515
2.500
1.500
5.000
2.500
5.000
1.250
6.795
1.000
388

Jirnsum
Bijdrage tennisveld
Bankjes fietsroute
Bijdrage LTO

€
€
€

500
1.250
209

Reduzum/Friens/Idaerd
Zomermarkten
Bijdrage LTO

€
€

2.000
656

Wergea
AED’s
Skiednis Wergea - boekje
Bijdrage LTO

€
€
€

500
500
418

Warten
Ondernemersavond
Verenigingskosten
Alg. ledenvergadering
Bijdrage LTO

€
€
€
€

1.590
300
362
298

Wirdum/Wytgaard
MFC De Twirre
Wirdum LF2018
Bijdrage LTO

€
€
€

2.000
1.500
537

Bovenstedelijk budget
Befrijdingsfestival
City Proms
Fries Straatfestival
Loop Leeuwarden
Opening Watersportseizoen
L’den
Promotie Grou
USE It Stadskaart
Zilveren Bal
Alan Withington Summerschool
Explore the North
City Rock
Friesland proeft Grou
Froulju fan Fryslân
Fryslân Photo Festival
Lion City Festival
Prinsentuinevenementen
Sinterklaasintocht
Uitfestival

€ 10.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 2.500
€ 7.500
€ 2.675
€ 5.000
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 8.500
€ 10.000

Verkorte jaarrekening 2017
Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden
Balans per 31 december 2017
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Bestemmingsreserve

LANGLOPENDE SCHULDEN
Verschuldigde trekkingsrechten
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen
Kortlopende schulden
Culturele Hoofdstad 2018
Toegezegde trekkingsrechten
TOTAAL PASSIVA

31 december 2017
€

31 december 2016
€

37.199
864.730
901.929

10.388
1.219.398
1.229.786

31 december 2017
€

31 december 2016
€

100.665
25.095
125.760

91.434
18.701
110.135

735.769

797.407

765
10.206
0
29.429
40.400
901.929

762
4.768
248.400
68.314
322.244
1.229.786

Betreft een verkorte balans die ontleend is uit de jaarrekening 2017 waarbij een samen
stellingsverklaring is afgegeven.

Verloop verschuldigde trekkingsrechten
2017
€

2016
€

Stand 1 januari

797.407

795.087

Bij:
Opslag OZB 5.5 % niet woningen

844.021

842.331

Af :
Uitbetaalde trekkingsrechten
Dekkingsbijdrage fondsbeheer
Stadsbrede reservering

498.152
84.402
126.603

398.784
84.233
126.350

Correcties rechten voorgaande jaren	-1.983	-644
Reservering CH 2018
198.485
231.288
905.659
840.011
Stand per 31 december

735.769

797.407

2017
€

Begroting 2017
€

2016
€

84.402

84.500

84.233

0	-5.500
37.091
40.000
38.080
50.000
75.171
84.500

0
36.839
41.092
77.931

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Dekkingsbijdrage fondsbeheer
Lasten
Ten laste van weerstandbuffer
Personeelskosten
Overige kosten

Saldo staat van baten en lasten

9.231

Het batig saldo 2017 is toegevoegd aan het kapitaal

0

6.302
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