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Voorwoord

Vreemde tijden

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is de wereld in de ban van 
Covid-19. Afgelopen jaar zou de boeken in moeten gaan, als “het jaar na 
Culturele Hoofdstad”. Op zich was 2019 een geslaagd jaar, maar bijna niemand 
heeft het meer over Culturele Hoofdstad, of het opvolgende jaar. Iedereen is 
bezig met de strijd tegen het Coronavirus. De impact is groot, het raakt onze 
gezondheid of van die van onze naasten, maar het raakt ook onze economie. 
De economie waar ondernemers van afhankelijk zijn. Dit zijn ook de 
ondernemers die samen het geld voor het LOF bijeen brengen. Het geld dat we 
als LOF gebruiken om onze stad aantrekkelijk te maken, voor bedrijven, 
werknemers en inwoners van de gemeente. Vooral in deze moeilijke tijd, 
wordt de taak van het LOF in de gemeente Leeuwarden weer meer duidelijk 
en belangrijker.

“Cultuur kan niet zonder economische ontwikkeling en economische ont-
wikkeling niet zonder cultuur”, een belangrijk motto van het LOF. Het LOF is 
medeoprichter van twee blockbusterfondsen; het Theaterfonds en het 
Museumfonds. De fondsen zijn dit jaar opgericht, daarover zijn wij zeer ver-
heugd. Deze fondsen moeten er namelijk voor zorgen dat jaarlijks een grote 
tentoonstelling of evenement Leeuwarden weer op de kaart zet zodat cultuur 
een bijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. 

Daarnaast willen we ook qua ambitie verder bouwen op het succes van 
Culturele Hoofdstad in 2018. Door de coronacrisis hebben we dit jaar vele 
mooie kansen niet kunnen verzilveren en zowel economisch als cultureel een 
flinke stap achteruit moeten zetten. We hopen dan ook dat 2021 ons meer 
perspectief gaat bieden op economisch herstel en voldoende veerkracht geeft 
om deze kansen alsnog te verzilveren. Hierbij willen we het LOF op het gebied 
van samenwerking en kennisdeling nog sterker op de kaart zetten zodat we 
samen met onze partners kunnen werken aan een sterk ondernemend 
Leeuwarden.

 Pieter Douma
 Voorzitter



Bestuur & Raad van Advies

In 2019 heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Secretaris 
Baukje de Vries, bestuurslid van het eerste uur, is opgevolgd door Margriet 
Gerritsma. Na  lange werkervaring in de detacheringswereld heeft zij haar 
sporen verdiend als zelfstandig adviseur/programmamanager binnen de 
culturele sector en het sociaal domein. 
Voorafgaand aan een optreden van 
Fuerza Bruta werd Baukje de Vies, door 
wethouder Friso Douwstra onder-
scheiden met het waarderingsteken 
van de gemeente Leeuwarden, het 
Leeuwarder Leeuwtje, als dank voor haar 
jarenlange inzet voor de Leeuwarder 
ondernemers. 

Berend Knol, portefeuille bedrijven terreinen, is opgevolgd door Herman 
Kiestra. Hij was jarenlang actief als directeur in de schoonmaakbranche, hij is 
tevens voorzitter van bedrijven vereniging De Hemrik. Edwin van der Deen, 
portefeuille winkelcentra, is terug getreden. Deze positie is op dit moment nog 
vacant.

Het algemeen bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd. Het dagelijks bestuur 
kwam maandelijks bij elkaar. Het dagelijks bestuur is belast met de 
voorbereiding van algemene bestuursbesluiten en de uitvoering daarvan.

De Raad van Advies, die bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemers-
verenigingen in de gemeente Leeuwarden, heeft in januari en juli 2019 
vergaderd. De Raad van Advies adviseert zowel het bestuur als het dagelijks 
bestuur, de adviezen behelzen onder andere de beoordeling van de 
bovenstedelijke aanvragen.

De ondernemersverenigingen zijn geografisch ingedeeld in zes clusters, 
gemiddeld vijf ondernemersverenigingen per cluster. Zij zijn in 2019 tweemaal 
bijeen geweest. Zij bespreken gezamenlijke thematiek, in aanwezigheid van 
een bestuurslid en de fondsmanager. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan 
veelal nieuwe ideeën voor besteding van de trekkingsgelden en komen nieuwe 
onderlinge verbindingen tot stand.



LOF en haar toekomstvisie

NIn 2019 bestaat het LOF tien jaar. Het jaar heeft in het teken gestaan van het 
ontwikkelen van een visie voor de toekomst. 
Raad en college van Leeuwarden wisten in 2008 wat ze wilden, een beter 
georganiseerd bedrijfsleven, met een zelfstandige financiële positie. De afspraak 
tussen de Gemeente en de ondernemers was: een opslag op de OZB die door de 
ondernemers wordt betaald, in ruil voor de volledige zeggenschap over de 
besteding door de ondernemers. De Gemeente faciliteert de inning en maakt 
het bedrag over aan het LOF.

De samenwerking tussen Gemeente en het LOF is goed. Het LOF wordt als vaste 
waarde ervaren, er zijn geen redenen meer om het fonds als een pilot te zien. 
Dat werd nog eens bewezen bij de herindeling van de gemeente Leeuwarden in 
2014 en 2018 , toen respectievelijk delen van Boarnsterhim, Littenseradiel en 
Leeuwarderadeel werden toegevoegd  De opgave die het fonds zichzelf toen 
gesteld heeft, was het schrappen van de tegenstelling tussen het stedelijk en het 



niet-stedelijk gebied in de gemeente. Het fonds werd nog nadrukkelijker in 
dienst gesteld van de economische integratie in de hele gemeente.   

Na tien jaren LOF is het bestuur met haar achterban gaan nadenken over de 
toekomst. Geconcludeerd wordt dat voor het bovenstedelijk budget behoefte is 
aan visiegedreven bestedingen, eigen agenda-ontwikkeling en lange termijn 
belangen

Tegen voorgaande behoefte zijn, uitgaande van de bestaande missie en visie, 

pijlers ontwikkeld waarmee toekomstige bestedingen gestuurd en getoetst 

kunnen worden;



Missie
Het LOF is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde OZB budgetten, 
categorie “niet woning” van de gemeente Leeuwarden. Samen met de betrokken 
ondernemers en ondernemersverenigingen werkt zij aan de volgende 
doelstellingen: 
 •  Het stimuleren van een sterk economisch klimaat gericht op realisatie van 

duurzame continuïteit en het bevorderen van werkgelegenheid (talent- 
ontwikkeling). 

 •  Het ontwikkelen en bevorderen van een aantrekkelijk woon-, werk- en leef- 
klimaat binnen de gemeente Leeuwarden. 

 •  Het mede-ontwikkelen en aansluiten bij de legacy van LF2018 (LF2028) 

Visie
Het LOF ondersteunt, verbindt en adviseert ondernemersverenigingen bij de 
besteding van het beschikbare budget en behartigt de collectieve belangen in 
deze binnen de gemeente Leeuwarden. Vanuit de gedachte dat het fonds er is 
“van, voor en door ondernemers”. Zij financiert aanvragen en projecten die 
aansluiten bij de doelstellingen en vallen onder de pijlers: Economie, Leefbaarheid, 
Cultuur, Toerisme en Talentontwikkeling.  



 •  Economie

     Het LOF wordt gedragen door betrokken en bevlogen ondernemers die hart 
voor hun zaak maar ook voor hun stad en gemeente hebben. We vinden het 
dan ook belangrijk dat bij de ontwikkeling van projecten, evenementen en 
activiteiten zoveel mogelijk wordt samengewerkt met deze lokale 
ondernemers. Hierbij hechten wij extra waarde aan samenwerkingen waarbij 
zowel startende ondernemers als ervaren ondernemers zijn betrokken.  
Zo houden we onze stad en gemeente economisch en cultureel in balans. 

 •  Talentontwikkeling

     Het LOF ziet talentontwikkeling als een voorwaarde om een toeloop van 
jonge, nieuwsgierige en pionierende mensen naar onderwijsinstituten te 
realiseren. Met de positionering van Leeuwarden als HBO-stad en de vestiging 
van de Campus van de RUG, Wetsus en de Energie Campus Leeuwarden, 
ontstaat een kans om bedrijven die hooggeschoold personeel zoeken te 
laten neerstrijken in de gemeente Leeuwarden. 



 •  Leefbaarheid

     In een leefbare stad kan iedereen zich ontwikkelen, is er ruimte voor 
ondernemen en zijn er participatiemogelijkheden voor iedereen. Bij het 
toekennen van middelen aan projecten, evenementen en activiteiten hechten 
wij waarde aan een serie kwaliteitsvoorzieningen die het leven voor jongeren 
en bedrijven aantrekkelijk maken. De interactie en betrokkenheid van 
vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers 
wordt als een plus gezien. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ondersteunde 
projecten, evenementen en activiteiten toegankelijk zijn voor mensen met 
een krappe beurs. 

 •  Cultuur

     Het LOF ziet cultuur als drijvende motor achter de leefbaarheid en economie 
van de gemeente Leeuwarden. Economische ontwikkeling kan niet zonder 
cultuur en cultuur kan niet zonder economische ontwikkeling. Het zijn twee 
zuilen die als communicerende vaten met elkaar verbonden zijn. We vinden 
het belangrijk dat cultuur toegankelijk is voor iedereen en het aanbod van 
culturele evenementen en activiteiten voor een brede doelgroep wordt 
ontwikkeld en aangeboden. Daarbij hechten wij waarde aan een evenwichtige 
balans tussen: betaald en gratis toegankelijk en lokaal en internationaal 
ontwikkelde evenementen en activiteiten. 

 •  Toerisme

     We hechten waarde aan evenementen en projecten die de gemeente 
Leeuwarden toeristisch op de kaart zetten. Daarbij de verbinding met 
Friesland makend. Leeuwarden en Friesland hebben met hun rijke historie, 
cultureel erfgoed en prachtige natuur veel te bieden voor eigen inwoners 
maar ook voor potentiële toeristen. We willen meer investeren in (tijdelijke) 
unieke evenementen maar ook in projecten die een structurele bijdrage 
leveren aan het aantrekkelijk houden en maken van onze stad en gemeente 
voor toeristen.

In 2020 zal in overleg met de Raad van Advies voorgaande verder vormgegeven 
worden.

Het LOF als aanjager van initiatieven, verbinder en spreekbuis tussen partijen die 
elkaar kunnen versterken met de middelen van het LOF. 





Bestedingen

Trekkingsgeld besteed

Overig

Voorzieningen

Evenementen

2019

52%

9%

39%

Overig

Overhead

Voorzieningen

Evenementen

2016

€ 231.288

€ 84.238

€ 84.233

€ 398.784



Binnenstad 
Binnenstadsmanager € 50.000 
KVO € 15.000 
LED-sfeerverlichting € 20.000 
Mooie Zondagen € 5.000 
Netwerk Coltrane € 5.000 
SSIL € 5.000 
Uitfestival Nieuwe Stijl € 5.000 

MTV/Rengerspark
City Proms € 7.500 
Fries Straatfestival € 2.000 
LKC Oldehovedag € 5.000 
Loop Leeuwarden € 2.000 
Bevrijdingsfestival € 2.500 
Wijkfeest € 7.500 
LOFboot € 1.000 
Cadeau Crone € 1.000 
SSIL € 1.500 
 
Bilgaard
Eindejaarsactiviteiten  € 4.932 

Vrijheidswijk
Lidmaatschap Federatie € 150 
SSIL € 250 
Wij, Vikingen € 500 
Feestverlichting € 3.262 
Aris Clinics € 500 
 
Lekkum/Miedum/Snakkerburen
100-jarig jubileum Dorpsbelang € 1.000 
Speel & Beleef € 500 
Cadeau Crone € 500 
Wij, Vikingen € 100 
 
Tjerk Hiddes/Cambuurplein
Cadeau Crone € 500 
Wij, Vikingen € 1.000 
 
Vlietzône
Cambuur Verbindt € 1.900 
Sollicitatie masterclass € 2.783 
Communicatie & website € 3.025 
Cambuur Businessclub € 7.623 

Ondernemersevents € 1.210 
Wij, Vikingen € 200 
Fuerza Bruta - ondernemers € 1.650 
Oprichting St. Leefbaarheid  
Vlietzône € 750 
Netwerkbijeenkomst -  
Moorddiner € 1.513 
 
Oranjewijk/Achter de Hoven
Befrijdingsfestival € 5.000 
Sportfestijn Comenius - Edukans € 10.000 
Cadeau Crone € 5.000 
AED’s in de wijk € 2.079 
Leeuwarder Uitdaging € 750 
Wij, Vikingen € 1.000 
Terugkeer Joodse kinderen € 3.000 
 
Heechterp
Cambuur Verbindt € 950
Cadeau Crone € 500 
Iepen Air Bios € 1.000 
Winterfair € 3.500 
 
Centrale
Uitbreiding WiFi € 10.000 
Leeuwarder Uitdaging € 750 
Bezoekersonderzoek € 3.823 
 
Camminghaburen 
LED-sfeerverlichting € 2.899 
Activiteiten 2019 € 1.881 
 
De Hemrik
Secretariaatsondersteuning € 30.000 
Collectieve beveiliging € 13.500 
Cadeau Crone € 2.500 
Graffittiproject € 1.500 
Wij, Vikingen € 3.000 
 
Schepenbuurt
Cadeau Crone € 15.000 
Food & Agri - There € 4.000 
Het nieuwe eten NNW € 5.000 
Wij, Vikingen € 3.500 
Kerstmarkt Zienn € 965 

Bestede trekkingsgelden 2019



Wielenpolle
Sinterklaas Wielenpolle € 750 
Wij, Vikingen € 1.500 
Fuerza Bruta  € 1. 750 
Beveiliging  € 50.000 
Onderhoud/service beveiliging € 10.000 
Plantenbakken € 2.500 
Ondernemersavond leden € 1.500 
Website/content management € 2.500 
Bewegwijzering € 10.000 
Kerstpakketten € 5.000 
Projectleiding vereniging € 7.500 
 
Huizum-Oost
Jaaractiviteiten WV Schrans € 15.413 
Loop Leeuwarden € 5.000 
City Proms € 2.000 
Appassionata € 2.500 
Boekje Stadswandeling  
Dorp Huizum € 1.000 
Buurtcamping € 1.000 
SSIL € 750 
LED-feestverlichting € 3.035 
 
Huizum-West
Jaaractiviteiten WV Schrans € 4.587 
 
Aldlân
Praamvaart € 2.500 
Haalbaarheidsonderzoek  
bewegingscircuit € 4.695 
Sinterklaas/St. Maarten € 850 
Pylkwiertoernooi € 350 
Wijkkrant € 550 
Eindejaarsbijeenkomst en  
lopende kosten € 1.000 
 
Nylân
Activiteiten 2019 OV Nylân € 15.000 
Winterfair € 1.544 
 
Goutum-Zuiderburen
Cadeau Crone € 500 
Stoke City Live € 500 
Zuiderlooproute € 10.000 
Zonnestroomfabriek € 50.000 
Wij, Vikingen € 2.000 
 

Wirdum-Wytgaard
Zandbak CBS De Arke € 1.474 
Aankleding schoolplein CBS  
De Arke € 1.218 
Volleybalteam dames  
Wytgaard - nieuwe shirts € 100 
Pypskoft Wytgaard € 500 
Nut en Nocht toneelvereniging € 299 
Wurdumerklokken € 850 
 
De Zwette
Parkmanager € 25.000 
Promotie algemeen € 10.000 
Graffitti verwijderen € 1.620 
KVOB € 2.000 
Groenvoorziening € 6.000 
Zwettekrant € 14.000 
Facebook/websiteredactie € 2.000 
 
Helicon/Tesselschade
JCI CvA € 1.500 
Loop Leeuwarden € 5.000 
Clinics Aris € 3.000 
Fries Straatfestival € 3.000 
Zilveren Bal € 1.000 
City Proms € 5.000 
Friggin in the Riggin € 1.500 
Cadeau Crone € 2.500 
SSIL € 2.500 
LUNA € 2.500 
Wij, Vikingen € 2.500 
Een nacht niet slapen -  
JTS Meeuw € 2.500 

Westeinde
Activiteiten 2019 POW’er  
Westeinde € 2.964 
 
Buitengebied NW
Fries Straatfestival € 1.500 
Bevrijdingsfestival € 10.000 
Loop Leeuwarden € 2.000 
Verzetsverhalen New  
Noardic Wave € 1.500 
Cadeau Crone € 1.000 
Clinics Aris € 2.000 
Wij, Vikingen € 1.000 
 



Grou
Inzet bus promotie Grou € 400 
Opening Watersportseizoen € 6.000 
Promotie Grou € 5.000 
Freerk Siekmans - theater € 3.500 
Lidmaatschap Federatie € 1.500 
Bloembakken -  
Rode Loper project € 2.190 
RIB KWV Frisia € 1.000 
Cadeau Crone € 1.000 

 
Skûtsjewike € 2.500 
Bachdag € 750 
Wij, Vikingen € 1.000 
Oprichting Vrienden van Grou € 5.000 
Proef Grou € 2.500 
 
Reduzum Friens Idaerd
Verenigingsactiviteiten RFI € 4.250 
Wij, Vikingen € 500 



Wergea
Lûd fan de Mar € 1.500 
Tas Toeristisch Wergea € 500 
LEDverlichting trainingsvelden € 1.500 
IJshokje IJsclub € 1.000 
Sinnestroom € 3.500 
Sinterklaasintocht € 100 
Vitrine Toeristisch Wergea € 500 
 
Warten  
Promotie LTO € 200 
Website ontwikkelen € 1.200 
Brochure Warten  
en Ondernemers € 1.000 
Netwerkbijeenkomst € 1.800 
Toeristisch project € 2.500 
 
Jirnsum
Project Dorpskooperaasje -  
opknappen tuinen € 500 
Historische steen Sylsbrêge € 500 
Kidsrun € 200 
Volleyballen € 600 
AED € 1.908 
 
Leeuwarderadeel 
Intocht Sinterklaas 2018 € 2.500 
Ondernemersavond € 2.500 
Stappen in Stiens € 1.000 
Revue KV De Boer € 300 
Akkerranden - bloemen € 1.680 
Boer on Toer € 1.600 
Keep them Rollin’ € 1.000 
Taptoe Stiens € 4.000 
Vaderdagbraderie € 1.250 
Bloembakken € 3.250 
Jaarmarkt € 1.250 

 
Stappen in Stiens 2019 € 1.000 
Intocht Sinterklaas 2019 € 3.150 
 
Littenseradiel
Puur Baard € 400 
Ondernemersavond  
Landbouwmuseum € 3.000 

Bovenstedelijk
St. Piter € 2.500 
De Zilveren Bal € 2.500 
Week-je-kunst € 1.200 
USE-it € 2.500 
Trouwfeesten etc Tryater € 2.500 
Opening Watersportseizoen € 2.500 
Mooie Zondagen € 2.500 
Fries StraatFestival € 10.000 
City Proms € 2.500 
Bevrijdingsfestival € 10.000 
Jubileum Dorpsbelang Reduzum € 2.000 
Explore the North € 2.500 
Fuerza Bruta € 5.000 
SUP-parade - Guinness Book € 2.500 
Iepen Air Bios € 1.500 
Iepenloftspul Jorwert € 1.500 
Lúd fan de Mar € 1.500 
LUNA € 5.000 
Activiteiten Stiens € 2.500 
Storyvalley € 3.000 
Welcome to the Village € 7.500 
Uit in Huis € 5.000 
Verhalenavond € 2.500 
SSIL € 8.500 
Prinsentuinevenementen € 2.500 
Wij, Vikingen € 5.000 
Writers Block € 2.500 





Verkorte jaarrekening 2019
Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden

Balans per 31 december 2019

ACTIVA 31 december 2019  31 december 2018 
	 €		 €

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen 1.513  211.441
Liquide middelen 678.174  571.907
TOTAAL ACTIVA 679.687  783.348

PASSIVA 31 december 2019  31 december 2018
	 €		 €

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal 165.521  138.312
Bestemmingsreserve 83.830  34.152
 246.3514  172.464

LANGLOPENDE SCHULDEN
Verschuldigde trekkingsrechten 344.993  575.738

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen   
Kortlopende schulden 811  9383
Culturele Hoofdstad 2018   
Toegezegde trekkingsrechten 87.532  25.763
 88.343  35.146
TOTAAL PASSIVA 679.687  783.348



Verloop verschuldigde trekkingsrechten

 2019 2018
	 € €

Stand 1 januari 575.738  735.769

Bij:
Opslag OZB 5.5 % niet woningen 933.000  891.515

Af :
Uitbetaalde trekkingsrechten -722.219  -604.691
Dekkingsbijdrage fondsbeheer  -93.300  -89.152
Stadsbrede reservering -139.950  -133.727

Correcties rechten voorgaande jaren  -6.470
Reservering CH 2018 208.276  -217.506

Stand per 31 december  344.993  575.738

 2019 2018 Begroting 2019
	 € € €

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Dekkingsbijdrage fondsbeheer 93.300 89.152 93.3002

Lasten
Ten laste van weerstandbuffer   0
Personeelskosten 40.840 38.751 42.000
BTW -49.477 -48.407
Overige kosten 32.019 60.9210 51.300
 51.265 51.265 0

Saldo staat van baten en lasten 69.917 37.647

Het batig saldo 2019 is toegevoegd  24.209
aan het kapitaal 

Bestemmingsreserve bovenstedelijk*  45.708

*  Betreft vrijval reserveringen CH 2018 en veroorzaakt door vooruit betaalde kosten 2016 en  
compensatie niet georganiseerde evenementen



Blokhuisplein 40 - 8911 LJ Leeuwarden - T 065 153 93 31 
W www.leeuwarderondernemersfonds.nl - E info@lofleeuwarden.nl


