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Voorwoord voorzitter

In de ban van corona

Het jaar 2020 gaat toch wel de geschiedenisboeken in als het coronajaar.  
Waar het jaar nog rustig begon veranderde ons leven snel na de eerste 
persconferentie van 12 maart 2020. Het waren vreemde tijden en veel was 
onzeker. Dat we op het moment van uitbrengen van dit jaarverslag wederom 
in een lockdown zouden zitten had niemand verwacht. Het coronavirus laat 
diepe sporen achter in vele sectoren waaronder de horeca, cultuur- en 
evenementenbranche. Aan de andere kant zorgt corona ook voor verbinding, 
nieuwe initiatieven en creatief ondernemerschap. Een mooi voorbeeld daarvan 
is de Bajes Beach en bezorgplatform De Lekkerste van Leeuwarden. Een staaltje 
creatief ondernemerschap dat door het LOF is bekroond met de LOF-stimu-
leringsaward 2020. 

Als bestuur van het LOF hebben we de afgelopen periode zeker niet stilgezeten. 
We hebben een professionaliseringsslag gemaakt door het beoordelingsproces 
van gemeentebrede aanvragen af te stemmen op onze pijlers economie, 
toerisme, cultuur, leefbaarheid en talentontwikkeling. 

We staat inmiddels aan de vooravond van de concessieverlenging van het LOF. 
We hopen op korte termijn groen licht te ontvangen zodat we de komende 
jaren verder kunnen bouwen aan onze ambities. 

 Martijn Bijl
 Voorzitter



Bestuur & Raad van Advies

De samenstelling van het LOF-bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven.  
Pieter Douma (voorzitter), Margriet Gerritsma (secretaris), Peter van den 
Dungen (penningmeester) en de leden Valentijn Fit (portefeuille cultuur en 
zorg), Herman Kiestra (bedrijventerreinen), Hans van Gestel (onderwijs), Sibylla 
Bantema (grootbedrijf), Martijn Bijl (buitengebied) en George Schweigmann 
(binnenstad).

Het algemeen bestuur heeft driemaal vergaderd in dit corona-jaar; het 
dagelijks bestuur kwam maandelijks bijeen. De bijeenkomsten waren digitaal, 
hybride of fysiek al naar gelang de op dat moment geldende coronaregels. 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 onder-
nemersverenigingen in de gemeente Leeuwarden, heeft in januari (fysiek) en 
juli (digitaal) 2020 vergaderd. De Raad van Advies adviseert het bestuur, de 
adviezen behelzen onder andere de beoordeling van de gemeentebrede 
aanvragen.



LOF en Corona

In maart 2020 kwam er veel in de maatschappij abrupt tot stilstand als gevolg 
van de coronasituatie. 

In de gemeente Leeuwarden konden daardoor veel van de geplande activiteiten 
en evenementen geen doorgang meer vinden. Voor alle betrokkenen een 
ongekende situatie.

Veel organiserende partijen waren al vergevorderd met de voorbereiding van 
hun evenement; de acute afgelasting leidde vaak tot schrijnende situaties.

Voor de LOF-organisatie betekende dit dat zij in contact zijn getreden met alle 
partijen die een bijdrage uit het fonds toegezegd en uitbetaald hadden 
gekregen. Per geval beoordelen of de toegezegde bedragen (deels) aangewend 
moesten worden voor de voorbereidingskosten; of de activiteit helemaal werd 
afgelast en er terugbetaald kon worden of dat er doorgeschoven kon worden 
naar 2021.

Het LOF-bestuur heeft zich flexibel en coulant opgesteld in deze voor alle partijen 
bijzonder lastige periode.

Op initiatief van wethouder Friso Douwstra van Economische Zaken werd een 
corona-overleg voor de hele gemeente Leeuwarden geïnitieerd. Vertegen-
woordigers van verschillende ondernemersverenigingen, bedrijventerreinen, 
binnenstad en branche-organisaties staken in die eerste periode wekelijks de 
koppen digitaal bij elkaar. De actuele situatie voor ondernemers van klein tot 
groot werd daar besproken. Er werden diverse online platforms ingericht t.b.v. 
ondernemers; er kwam een nieuwsbrief met informatie inzake tegemoet-
komingsregelingen, gezamenlijke acties etc. Het LOF was in dit overleg vertegen-
woordigd door Pieter Douma en Peter van den Dungen.



Vooral de cultuur- en evenemen-
tensector kreeg harde klappen, 
en dat trof met name de ZZP’ers 
in die branche. Het LOF-bestuur 
initieerde rond de feestdagen 
een kerstpakketten actie. Met de 
inkoop van producten van lokale 
onder nemers uit de hele ge-
meente konden we zo’n 200 
ZZP’ers een hart onder de riem 
steken. Dat werd bijzonder ge-
waar deerd!



LOF en de toekomst

Dit jaar werden de in onze geactualiseerde visie geformuleerde pijlers 
geïntegreerd in het aanvraagproces.
(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)

De gemeentebrede aanvragen worden nu, voordat ze worden voorgelegd aan 
de Raad van Advies, door een beoordelingscommissie getoetst aan de hand van 
die pijlers; elk commissielid beoordeelt de aanvraag op een pijler. De pijlers 
economie en toerisme wegen het zwaarst. De uitkomst van die toetsing wordt 
als advies meegestuurd met de ingediende aanvragen naar de Raad van Advies. 
Het aanvraagproces is daarmee professioneler en transparanter geworden. Dat 
geldt ook voor onze website die daaraan is aangepast.

Eind 2021 loopt de huidige concessieperiode (5 jaar) van het LOF af.
Met het document “Morgen is te laat” (juli 2018) zette het LOF in ‘op groot 
durven denken’. In de ontwikkeling van de Legacy LF2018 naar LF2028 dicht het 
LOF zich een serieuze rol als gesprekspartner toe. Om zo, naast de andere 
organisaties, deel te nemen in de ontwikkeling van al het mooie dat Leeuwarden 
te bieden heeft. De nadien vastgestelde pijlers sluiten daar goed bij aan. 
Daardoor kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt, wordt uitwerking 
gegeven aan de visie en missie van het LOF en worden koppelkansen gezocht 
met het gemeentelijk en provinciaal beleid. Met deze verschuiving naar 
zogeheten ‘derde generatie bestedingen’, gericht op langere termijn doelen 
begint de tijdelijkheid, van telkens een concessieperiode van 5 jaar, te knellen. 
Vasthouden aan dat principe maakt het LOF tot een uitzondering. Meerdere 
fondsen in het land hebben een concessie voor onbepaalde tijd. Het LOF heeft 
aangetoond daar nu ook rijp voor te zijn.



Het is aan de gemeenteraad om te beslissen over de concessieverlenging. 
Voorafgaand aan dat besluitvormingsproces heeft het LOF een enquête uitgezet 
onder alle 35 ondernemersverenigingen; de uitkomst daarvan zal gedeeld 
worden met de politieke vertegenwoordigers. De beraadslagingen over de 
concessieverlenging zouden niet moeten gaan over draagvlak en bestaansrecht 
van het LOF, maar over verbetervragen, over kansen voor samenwerking en 
ambities voor de toekomst.



LOF en Ondernemend Leeuwarden

Binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden barst het van de ambities en 
de energie. De afgelopen jaren heeft Leeuwarden zich ontwikkeld tot een 
sterke, ondernemende gemeente die zich cultureel en toeristisch flink op de 
kaart heeft gezet. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de bevlogen 
ondernemers in de gemeente Leeuwarden en aan haar vertegenwoordigers: de 
Commerciële Club Leeuwarden (CCL), DeFederatie058 en het LOF.

Het LOF heeft als hoofdsponsor van LF2018 Leeuwarden mede op de kaart gezet 
en is de drijvende kracht achter vele ondernemende activiteiten en projecten. 
Het LOF ondersteunt, verbindt en adviseert ondernemersverenigingen bij de 
besteding van het beschikbare OZB-budgetten en behartigt (onafhankelijk) de 
collectieve belangen in deze binnen de gemeente Leeuwarden.

DeFederatie058 zorgt dat de ondernemersbelangen in de gemeente reactief én 
proactief worden vertegenwoordigd en overlegt op frequente basis met de 
gemeente Leeuwarden over diverse vraagstukken.

De CCL zorgt als netwerkclub voor verbinding, inspiratie en samenwerking door 
het organiseren van kwalitatieve bijeenkomsten en netwerkevents. Ze zorgt 
voor verbinding door middel van een zakelijk treffen met ondernemers maar 
ook met de gemeente Leeuwarden.



Deze drie organisaties willen de gemeente Leeuwarden op het gebied van 
economie, cultuur, toerisme, leefbaarheid en talentontwikkeling nog sterker op 
de kaart te zetten door zich te verenigen in één Ondernemend Leeuwarden. Met 
deze samenwerking bouwen de betrokken organisaties binnen en met de 
Gemeente Leeuwarden voort op de legacy van LF2018 over diverse 
maatschappelijke en economische vraagstukken, zoals de impact van Corona, 
energietransitie, brede welvaart en de impact van de demografische ontwikkeling 
op de arbeidsmarkt.

Door de besturen van de betrokken organisaties is vergaande verkenning gedaan 
en een ambitiedocument gemaakt. Dit ambitiedocument zal de basis vormen 
voor een nieuwe organisatie die heel Ondernemend Leeuwarden vertegen-
woordigt en de kracht en expertise van de drie betrokken organisaties goed tot 
haar recht doet komen. Een zeskoppig transitieteam - bestaande uit twee 
bestuursleden van respectievelijk DeFederatie058 (Jeannette Hoekstra en Ivo 
Krikke), de CCL (Marco ten Broek en Jurgen Makelaar) en het LOF (Peter van den 
Dungen en Margriet Gerritsma) - zal werken aan een definitieve invulling en 
uitwerking. 



LOF Stimuleringsaward

Het LOF heeft deze award in het leven geroepen om ondernemers uit de 
gemeente Leeuwarden in het zonnetje te zetten die op een vernieuwende en 
verbindende manier actief zijn. Het LOF wil lokaal ondernemerschap stimuleren 
en bijdragen aan een bloeiend economisch klimaat in de gemeente Leeuwarden. 
De eerste award is tijdens de Raad van Advies-bijeenkomst in januari uitgereikt 
aan Theunis & Lize Bakker van De Mannen van Staal Als dank voor hun inzet bij 
het faciliteren van Fuerza Bruta Festival en hun drive om Leeuwarden op de 
kaart te zetten.



Bestede trekkingsgelden

Als gevolg van de coronasituatie zien we een verschuiving van de besteding van 
de trekkingsgelden. Er is meer geïnvesteerd in voorzieningen dan in voorgaande 
jaren. In 2019 ging het nog om 52% evenementen en 39% voorzieningen.

Evenementen

Overig

Voorzieningen

2020

58%

11%

31%

Overig

Overhead

Voorzieningen

Evenementen

2016

€ 231.288

€ 84.238

€ 84.233

€ 398.784



Binnenstad
Binnenstadsmanager €  50.000 
KVO €  15.000 
LED-sfeerverlichting €  44.925 
Fries Straatfestival €  10.000 
City Proms €  2.500 
Advertentie - corona binnenstad €  4.000 
LUNA €  2.000 
Platform WinkelsLeeuwarden.nl €  5.000 
LUX lichtprojecties €  2.000 
Sambaband Almondegas €  550 
     
MTV/Rengerspark
Nieuwjaarsduik €  1.000 
Joodse Bruiloft €  1.500 
Terugkeer van de Joodse Kinderen €  2.000 
Fries Straatfestival €  1.000 
Sport- en Speelterrein LKC €  1.500 
Kasgeld €  250 
City Proms €  2.500 
Oldehovedag LKC €  5.000 
LUNA €  3.000 
     
Vrijheidswijk
Cambuur Verbindt €  500 
Lidmaatschap Federatie €  150 
Wondere Wereld €  1.500 
Feestverlichting  €  3.636
     
LekkumMiedumSnakkerburen
Trailerhelling Lekkum €  1.000 
Kwartetspel Snakkerburen €  250 
     
Tjerk Hiddes/Cambuurplein
Verenigingsactiviteiten 2020 €  9.500 
LED-scherm €  30.850 
     
Vlietzône
Ondernemersavond €  800 
Wijkkrant - advertentie €  484 
Cambuur Verbindt €  300 
Rotondebeplanting €  3.408 
Gevelbeplanting €  678 
     

Oranjewijk/Achter de Hoven
Cambuur Verbindt €  1.000 
Bevrijdingsfestival €  5.000 
Fries Straatfestival €  1.000 
     
Heechterp
Actie eenzaamheid/Corona €  300 
     
Camminghaburen
LED-sfeerverlichting €  2.995 
Verduurzamen verlichting €  4.922 
     
De Hemrik
Collectieve beveiliging €  15.200 
Secretariaatsondersteuning €  30.000 
2 camera’s  €  5.650 
Kunstwerk op rotonde €  15.000 
Uitbreiding camerabeveiliging €  15.000 
     
Schepenbuurt
Optreden Dance Company 058 €  2.000 
Fries Straatfestival €  2.500 
Voedselbank €  5.000 
     
Huizum-Oost
LED-sfeerverlichting €  11.980 
Activiteiten WV Schrans €  12.920 
Appassionata €  4.000 
Verhalenavond €  2.500 
Kunstwerk hal MCL €  7.500 
     
Huizum-West
Activiteiten WV Schrans  €  7.080 
     
Aldlân
Fries Straatfestival €  500 
LOF-boot €  975 
Netwerkbijeenkomst icm LOF-boot €  750 
Stadskantine €  250 
Sinterklaasviering  €  600 
     
Nylân
Kerstversiering winkelcentrum €  6.982 
     

Bestede trekkingsgelden 2020



Goutum-Zuiderburen
Kaatsmuur Kaatsclub Goutum €  3.000 
Corona-activiteit Ondernemers- 
vereniging €  2.290 
(levende kerstballen)  
Ontwikkeling gebieds- 
belevingskaart €  750 
Startbewijzen De Tocht €  5.000 
     
Wirdum-Wytgaard
Kerkje Swichum €  1.000 
De Twirre Wytgaard €  2.700 
Brassband Wirdum €  250 
Jeugdhonk Wytgaard €  500 
Carbidploeg Wirdum €  100 
Middelseesjongers Wirdum €  250 
WWS Bingo €  150 
Jeugdsoos Wirdum €  170 
AED Dorpsbelang Wytgaard €  284 
Jeugdsoos Wirdum €  500 
De Golle Wirdum €  1.000 
Activiteit LTO €  600 
Ijsclub Wytgaard €  2.700 
     
De Zwette
Parkmanager €  30.000 
Promotie De Zwette €  5.000 
Graffiti verwijderen €  1.715 
Zwette Duurzaam €  7.000 
KVOB €  1.000 
LED-informatiebord €  30.000 
Groenvoorziening €  6.000 
Zwettekrant €  14.000 
Onderhoud website/ 
adressenbestand €  2.000 
Facebook/websiteredactie €  2.000 
     
Helicon/Tesselschade
De Zilveren Bal €  1.000 
City Proms €  7.500 
Loop Leeuwarden €  5.000 
Kamaloka €  1.000 
LUNA €  1.500 
Wat Soesto €  1.000 
Noordelijk Film Festival €  2.500 
Klok wijkvereniging De Toekomst €  1.500 
Plons €  1.500 
Lichtprojecties  €  1.750 

Westeinde
Verenigingsactiviteiten €  4.737 
     
Buitengebied NW
CambuurTVoetbal €  3.800 
Scholenproject Kunstkade €  3.200 
Speeltoestellen De Swirrel  
Britsum €  1.500 
     
Grou
Sint Piter €  1.500 
Lidmaatschap Federatie €  1.500 
Promotie Grou €  5.000 
Vuurwerkshow FFF Grou €  2.000 
Plan Fase 2 Grou €  7.500 
Wintergids Grou €  5.000 
     
Reduzum Friens Idaerd
Verenigingsactiviteiten €  3.000 
     
Wergea
Ferknipt €  1.300 
Infoborden Toeristisch Wergea €  165 
Concert Kriich €  450 
Sinterklaasfeest €  150 
     
Jirnsum
Bijdrage bloembakken €  1.553 
     
Leeuwarderadeel
Uitbreiding Feestverlichting €  4.095 
Hanging Baskets €  3.900 
Ondernemersavond/ALV €  1.500 
Bewegwijzering industrieterrein €  17.500 
Aankleden centrum Stiens €  3.150 
Corona-advertentie €  1.080 
Extra activiteiten winkelcentrum  
Stiens €  9.000 
LTO-activiteit €  1.800 
  
Littenseradiel
Verbouw Dorpshuis Hilaard €  3.500 
Leeuwarden Projections €  1.300 
LTO-activiteit €  960 
Wat Soesto €  1.000 
     



Bovenstedelijk
1000&1 nacht €  5.000 
Bevrijdingsfestival €  10.000 
Expositie Niet vergeten  
Frico eten €  1.500 
Ferknipt €  1.000 
Festisyl €  1.000 
Fries Straatfestival regulier €  5.000 
Fries Straatfestival jubileum €  10.000 
Kaatsmuur LKC €  2.500 
Loop Leeuwarden €  2.500 
Met Verhalen uit het Verleden etc €  5.000 
Muzuder ILS €  1.000 
Opening Watersportseizoen €  2.500 
Prinsentuinconcerten €  1.000 

PsyFi €  5.000 
Sint Piter €  1.000 
Taptoe Leeuwarden €  5.000 
Uit in Huis €  2.500 
Waterconcert €  5.000 
Welcome to the Village €  5.000 
Beleef & Herinner Educatie- 
programma Elfstedentocht €  5.000 
Explore the North €  2.500 
Fair Saturday €  5.000 
Groot Fries Ondernemerstreffen €  2.500 
LUNA/MAF €  2.500 
Platform WinkelsLeeuwarden €  5.000 
SSIL €  7.500 
Verhalenavond Het Virus €  2.500 



Verkorte jaarrekening 2020
Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden

Balans per 31 december 2020

ACTIVA 31 december 2020  31 december 2019 
	 €		 €

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen 11.425  1.513
Liquide middelen 806.161  678.174
TOTAAL ACTIVA 817.586  679.687

PASSIVA 31 december 2020  31 december 2019
	 €

 44.196  43.830
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal 180.835  165.521
Bestemmingsreserve 87.784  83.830
reservering Blockbuster Fondsen 66.666
 335.285 246.351

LANGLOPENDE SCHULDEN
Verschuldigde trekkingsrechten 461.238   344.993

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen   
Kortlopende schulden 21.063   811
 88.343  88.343
TOTAAL PASSIVA 817.586   679.687



Verloop verschuldigde trekkingsrechten

 2020 2019
	 € €

Stand 1 januari 344.993   575.738

Bij:
Opslag OZB 5.5 % niet woningen 960.079   933.000

Af :
Uitbetaalde trekkingsrechten 603.814   722.219
Dekkingsbijdrage fondsbeheer  96.008   93.300
Stadsbrede reservering 144.012   139.950

Correcties rechten voorgaande jaren  
Reservering CH 2018   208.276

Stand per 31 december  461.238   344.993

 2020 2019
	 € €

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Dekkingsbijdrage fondsbeheer 96.008 93.300

Lasten
Ten laste van weerstandbuffer  
Personeelskosten 43.759  40.841
BTW -5.086  -49.477
Overige kosten 72.378  -26.306
Rent -230 -212

Saldo staat van baten en lasten 18.314 69.917

Het batig saldo is toegevoegd aan het kapitaal 



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


