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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
De toeristenstad Enkhuizen trok haar bezoekers in het

Voor het jaar 2017 kreeg het “fonds in oprichting” de kans om

verleden mede aan met behulp van een Toeristisch

met een startbedrag van € 80.000 proef te draaien, waarna

coördinator, die werd aangestuurd door het Toeristisch

eind van het jaar een beter beeld kon worden verkregen voor

Platvorm Enkhuizen (TPE) en bekostigd middels een subsidie

definitieve instemming van het College en de gemeenteraad.

van de gemeente.

In maart 2017 werd de Stichting Ondernemersfonds
Enkhuizen opgericht en met enige “kleine projecten” werd

Nu is Enkhuizen niet alleen een toeristenstad, maar méér

ervaring opgedaan.

dan dat. Vandaar dat de gemeenteraad de subsidie
breder aangewend wilde zien en tevens gericht op het

In december 2017 leidde de stemming tot een unaniem

verbeteren van het binnenstadklimaat. Zo ontstond de

besluit van de gemeenteraad om met het ondernemersfonds

wens voor Stadsmanagement en werd in 2015 de Stichting

door te gaan zoals het was opgericht. In juni 2018 kwam de

Stadsmanagement Enkhuizen (SSE) opgericht.

eerste betaling van de gemeente binnen en konden de eerste
aanvragen in behandeling worden genomen.

De subsidie bleek niet toereikend te zijn en moest er
een betere financiering worden gevonden. SSE trof in de

Direct vanaf dat moment stroomden de aanvragen binnen

Ondernemersfederatie Enkhuizen (OFE) haar partner om

waarna het totaal op twintig aanvragen voor het jaar 2018

hiervoor samen op te trekken. De OFE beijvert zich niet

kwam. Het bestuur ziet dit als een groot succes.

slechts voor de ondernemers in de binnenstad, doch voor
alle ondernemers in Enkhuizen en stelde voor om een

Per aanvraag, treft u in ons jaarverslag een beschrijving aan

Stadsbreed Ondernemersfonds op te richten. In de zomer

en wordt een kort inzicht gegeven over de

van 2016 kwam met twee bestuursleden van de SSE, twee

desbetreffende financiën. Aan het einde van het jaarverslag

van de OFE en twee abtenaren van Economische Zaken het

treft u een beknopte financiële verantwoording aan,

oprichtingsproject van de grond. Het project verliep uitermate

alsmede de afgegeven accountantsverklaring.

plezierig en efficiënt zodat in december 2016 de oprichting

Naar ik hoop, verschaft dit verslag u voldoende inzicht over

al ter stemming bij het College en gemeenteraad kon worden

de gang van zaken bij het Ondernemersfonds

neergelegd.

Enkhuizen. En zet het u aan tot creatieve gedachtenvorming
wat leidt tot een fantastisch mooie aanvraag in 2019.
De eerste aanvragen stromen alweer binnen.

DE ONTDECKINGH
Velen onder u zullen het Spektakelstuk “De Ontdeckingh”

Deze grootschalige voorstelling kwam tot stand mede

hebben gezien, of er tenminste de lofuitingen over hebben

door de immense inzet van vele Enkhuizer vrijwilligers en

gehoord. Het stuk gaf een meesterlijk opgezette verhandeling

scholieren. Enkhuizen werd groots op de kaart gezet, reden

over het tijdperk van voor de VOC en met name over Dirk

waarom het Ondernemersfonds cosponsor is geweest,

China, de bekende Enkhuizer ontdekkingsreiziger. Maar ook

waarbij haar bijdrage beschikbaar werd gesteld voor de zo

heren zoals Paludanus en de vileine heer Blaeuhulck werden

belangrijk geachte promotionele activiteiten.

prachtig neergezet.
Het zeer professionele theaterstuk, dat werd voorzien van
een indrukwekkende eigentijdse mediapresentatie en van
prachtige door Tim Knol gecomponeerde muziek, werd in
de openlucht van Het Enkhuizerzand opgevoerd. Niemand
minder dan ONZE minister van buitenlandse zaken Stef Blok,
verrichtte de openingsvoorstelling, waarbij vele genodigden
aanwezig waren.

BOOT HOLLAND
In Januari werd in Leeuwarden de op watersport
gerichte tentoonstelling “Boot Holland” gehouden. Deze
tentoonstelling is bij uitstek geschikt om watersporters te
verleiden naar watersportstad Enkhuizen te komen. Het
economisch effect van deze tentoonstelling komt indirect
de hele stad ten goede. En omdat de tentoonstellende
bedrijven daar extra profijt van hebben, is de bijdrage
van het Ondernemersfonds als cofinanciering uitgereikt.
Op de voorgrond van de foto van de stand prijkt het
“wereldberoemde” blad Enkhuizen Boeit,
dat gretig aftrek vond.

DE ENKHUIZER HARING KADOBON
Winkeliersvereniging WSE heeft De Enkhuizer Haring
kadobon ontwikkeld die besteedbaar is bij ondernemers
in de binnenstad van Enkhuizen. Deze bon onderscheidt
zich ten opzichte van andere cadeaubonnen doordat deze
voor de ontvangende ondernemer kosteloos is, er vindt
geen aftrek plaats van een percentage kosten. De bon is
een groot succes, er is in een jaar tijd voor € 10.000,- aan
bonnen verkocht. Naast de bonnen van € 10,- en € 25,- is er
inmiddels ook een bon van € 15,- geïntroduceerd. Streven is
om in het tweede jaar een groei van 10 % te realiseren. Het
Ondernemersfonds heeft bijgedragen aan de ontwerp-, druken promotiekosten van de cadeaubon. Er is toegezegd de
bijdrage te verdubbelen als de winkeliers erin slagen ook de
ondernemers buiten de binnenstad te laten aanhaken bij dit
initiatief.

MICROSITE
Met een bijdrage uit het Ondernemersfonds heeft het TPE ( Toeristisch Platform
Enkhuizen) de microsite Enkhuizen Boeit bij HBA ( Holland Boven Amsterdam)
kunnen onderhouden. Met behulp van deze microsite wordt Enkhuizen en
omgeving onder de aandacht gebracht van potentiele bezoekers. Inmiddels
is de site ook beschikbaar in het Duits en Engels. Door het maken van
subcategorieën en themapagina’s is de website overzichtelijker,
actueler en gebruiksvriendelijker gemaakt. Optimalisering van
de zoekmachinetermen zorgt ervoor dat de site beter wordt
gevonden. Naar de toekomst toe behoeft het project niet
zozeer herhaling als wel continuering.
Zie ook: www.enkhuizenboeit.nl .

JAZZFESTIVAL

OFE JAZZNETWERKEN

Als sinds 1974 wordt er jaarlijks het Enkhuizer Jazzfestival georganiseerd. Dit

Aan de vooravond van het Jazzfestival vond op donderdag 31 mei voor de derde keer OFE

toonaangevende driedaags evenement waarvan de organisatie volledig op

Jazznetwerken plaats. Het doel van Jazznetwerken is tweeledig: het versterken van het

vrijwilligers draait valt niet meer weg te denken uit Enkhuizen. De 45e editie

netwerk en het verstevigen van de banden tussen lokale ondernemers, raadsleden, besturen

van het Jazzfestival liet zien dat het evenement nog springlevend is. Ook

van ondernemersverenigingen en Colleges B & W binnen de SED. Daarnaast is de insteek van

dit jaar trok het festival meer bezoekers en zaten de terrassen weer

Jazznetwerken om ondernemers nauwer bij het festival te betrekken. Jazznetwerken kan tot

overvol. Toch blijft het lastig om een gerenommeerd evenement

stand komen door samenwerking tussen de Ondernemers Federatie Enkhuizen en Stichting

als het Jazzfestival kostendekkend te laten draaien. Naast de

Jazzfestival waarbij beide partijen een aandeel in de kosten leveren. De bijdrage van het

kaartverkoop is het Jazzfestival afhankelijk van subsidies

Ondernemersfonds werd ingezet als cofinanciering. De zonovergoten avond bij De Werf werd

en ( lokale) sponsoring.

bijgewoond door 150 personen.

Het Ondernemersfonds leverde een bijdrage in
de vorm van stadsaankleding.

PARKMANAGEMENT ENKHUIZEN

ROMPBEGROTING SSE

Landelijk is aangetoond dat Parkmanagement een probaat middel is om de levensduur van

Voor 2018 heeft Stadsmanagement Enkhuizen gelden

bedrijventerreinen te verlengen en daarmee ook de waardevastheid van het vastgoed te

gevraagd voor de rompbegroting en een aantal activiteiten.

borgen. Dit valt te realiseren door middel van adequaat beheer en onderhoud. De afgelopen

In de rompbegroting wordt o.a. voorzien in de kosten

jaren is er een begin gemaakt met de opzet van Parkmanagement in Enkhuizen. Een gebrek

voor een stadsmanager, werkgroepen, secretariaat en

aan middelen zorgde er echter voor dat het maar met mate van de grond kwam. De gelden

communicatie.

uit het Ondernemersfonds hebben mogelijk gemaakt dat Parkmanagement Enkhuizen een
professionaliseringsslag kon maken. Er kwam een nieuw bestuur waarmee een aantal sessies
werden belegd met Stichting Clok. Hieruit zijn een beleidsplan en actieplan voortgekomen
waarmee de koers is uitgezet voor de komende jaren.

PAASEVENT
Onder Parkmanagement Enkhuizen vallen ook de werkzaamheden van de werkgroep KVO-B.
In deze werkgroep werken ondernemers, politie, brandweer, beveiliging en gemeente

Op 29 en 30 maart 2018 organiseerde SSE het evenement ‘Enkhuizen op zijn Paasbest’. Deze

samen aan een veilig bedrijventerrein. Er vond dit jaar twee keer een schouw plaats op

activiteit zorgde voor extra drukte in de binnenstad. De sfeer was goed, er liepen paashazen

beide bedrijventerreinen waarbij onveilige en ‘rommelige’ situaties werden gerapporteerd

door de Westerstraat. De geplande markt op zondag 31 maart ging niet door omdat er geen

en waar mogelijk direct opgelost. Ook werd er een voorlichtingsavond georganiseerd voor

vergunning werd verleend in verband met de Dijkmarkt die gelijktijdig plaats vond. Om toch

ondernemers rond het thema ondermijning. In 2018 werd na een audit het derde certificaat

reuring te krijgen in de stad werden er op zondag straatmuzikanten ingezet om het publiek te

van het keurmerk Veilig Ondernemen toegekend.

vermaken.

SFEERVERLICHTING + WAPENSCHILDEN

HARINGSTADFESTIVAL

Na 7 jaar was de bestaande verlichting afgeschreven.

Ook Winkeliersvereniging WSE haakte aan bij het Gouden Eeuw thema met het

Op verzoek van de toetsingscommissie werden er drie

Haringstadfestival. Verdeeld over drie woensdagen in augustus herbeleefden bezoekers

offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers. Firma

de Gouden Eeuw. Er waren demonstraties van oude ambachten, marktkramen met lokale

Avontuur kwam als beste partij uit de bus. In oktober is de

producten, zang en straattheater. Doelstelling van het Haringstadfestival was toeristen

sfeerverlichting opgehangen. De bestelde wapenschilden

extra vermaak te bieden tijdens hun verblijf. Hieraan is voldaan. In de evaluatie van het

waren nog niet naar wens, hier wordt momenteel nog aan

Haringstadfestival maakt WSE de kanttekening dat de organisatie van markten niet direct tot

gewerkt zodat deze klaar zijn voor het najaar 2019.

een hogere omzet heeft geleid.

WORLD CUP 8MR 2020
De verenigde nautische bedrijven zijn er in geslaagd het Wereldkampioenschap 2020 in
de 8mR zeilklasse naar Enkhuizen te halen. Met name in het buitenland is dit een grote
klasse. Dit zeilevenement zet Enkhuizen internationaal op de kaart als Nautisch Centrum.

ADVERTENTIE REGIOKAART

De World Cup 8 mR 2020 vindt plaats in augustus van dat jaar. Gedurende twee weken
worden circa 300 gasten verwacht. Het evenement betekent een flinke impuls voor horeca,

Samen met Hoorn en Medemblik heeft de VVV Enkhuizen een

verblijfs- accommodaties en de nautische bedrijven. In de zomer van 2018 is gestart

advertorial laten plaatsen op de nieuwe regiokaart 2019 van

met de voorbereidingen. Het project loopt door tot en met augustus 2020. Vanuit het

HBA. In deze advertorial wordt aangehaakt bij het Gouden

Ondernemersfonds is er een bijdrage toegekend om de aanloopkosten van het project te

Eeuw thema. Er wordt gewezen op de mogelijkheden die de

financieren.

regio Hoorn-Enkhuizen- Medemblik biedt voor een langer
verblijf of meerdere bezoeken. De oplage van de kaart is
100.000 stuks. De kaart ligt inmiddels op 500 punten aan de

KVO

Noordhollandse kust en bij 150 toeristische ondernemers in
Amsterdam. Naar verwachting zal het Gouden Eeuw jaar een

Vanuit het Rabobank rapport

positieve invloed hebben op de bezoekersaantallen en het

De Nieuwe Winkelstad is

uitgavenpatroon in de stad.

geadviseerd een KVO traject
op te starten. Dit project
is uitgesteld vanwege het
ontbreken van uren voor de
stadsmanager.

WEBSITE ENKHUIZEN ONDERNEEMT

BACK TO BUSINESS
Nadat ondernemersvereniging Enkhuizen Onderneemt

Op 14 september 2018 organiseerde Enkhuizen Onderneemt

in april 2018 een nieuwe naam had gekregen besloot het

de bijeenkomst Back to Business op het Landje van

bestuur ook de website te vernieuwen. Doel van de website

Top in Enkhuizen. Insteek van Back to Business was

is het enerzijds leden actief informeren en anderzijds leden

een laagdrempelig evenement te laten plaatsvinden dat

te werven. Enkhuizen Onderneemt stelt zich tot doel het

toegankelijk zou zijn voor zowel leden als niet leden van

ondernemers- en economisch klimaat te bevorderen.

een ondernemersvereniging. Reden hiervoor is dat de

Door meer leden te werven wordt de slagkracht vergroot.

bereidheid om lid te worden van een ondernemersvereniging

Daarnaast zorgt het bevorderen van onderling zaken doen en

afneemt, vooral bij jongere ondernemers. Met dit evenement

samenwerken voor een beter economisch klimaat.

kon vrijblijvend kennis worden gemaakt met Enkhuizen

Zie ook: www.enkhuizenonderneemt.nu

Onderneemt en de activiteiten van de WBG Koepel. Ook
was er gelegenheid om kennis te maken met elkaar en zo
de onderlinge ( lokale) samenwerking te bevorderen. De
Westfriese Tafel zorgde voor catering met overheerlijke WestFriese ingrediënten.

BIJDRAGE STAND 50 + BEURS
Van 18 tot en met 22 september 2018 vond de 50 + beurs
plaats. Met een bijdrage uit het Ondernemersfonds kon
er een stand worden gehuurd om de stadspromotie van
Enkhuizen te realiseren.

OVERZICHT AANVRAGEN ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN 2018

NR

Project
2018

Indiener

Gevraagde
Bijdrage

Toegekend
Bedrag

201801 - I

Boot Holland

Nautisch Enkhuizen

4.453

2.227

201802 - I

De Ontdeckingh

Stichting Ontdeckinghen

30.000

2.500
2.500

201803 - I

Microsite

TPE

5.000

3.000

201804 - I

De Enkhuizer Haring kadobon

WSE

6.279

3.140

201805a - I

Jazzfestival

Stichting Jazzfestival

7.538

7.538

201805b - I

Jazznetwerken

OFE

1.963

1.963

201806 - I

Parkmanagement 2018

Stichting PME

37.580

37.580

201807 - I

Romp-begroting 2018

SSE

20.000

20.000

201808 - I

Paasevent

SSE

8.500

8.500

201809 - I

Hanging Baskets *

SSE

10.000

201810 - I

Sfeerverlichting

SSE

41.000 7.000/5 jr

20.000

201811 - I

KVO

SSE

2.500

2.500

201812 - II

Advertentie Regiokaart

SSE,WSE,TPE

2.800

2.800

201813 - II

Haringstadfestival

WSE

11.000

11.000

201814 - II

WK 8 m2

Nautisch Enkhuizen

5.800

5.800

201815 - II

Website Enkhuizen Onderneemt

Enkhuizen Onderneemt

1.200

1.200

201816 - II

Back to Business

Enkhuizen Onderneemt

2.500

2.500

201817 - III

Kerstmarkt

WSE

7.500

7.500

201818 - III

Monteren ANWB Bordjes *

SSE

3.300

201819 - III

Bijdrage Stand 50+ beurs

VVV

1.000

1.000

201820 - IV

Sfeerverlichting Wapenschilden

SSE

20.900

20.900

* Een tweetal aanvragen is niet gehonoreerd.

FONDSVERDELING

ENKHUIZEN POSTCODEGEBIEDEN

EVALUATIE 2018

Evaluatie Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen.
Het jaar 2018 was de start van de Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen. De statuten
van het fonds zijn verleden op 6 maart 2017 ten overstaan van notaris Kees van Duin te
Enkhuizen. Op 16 april 2018 is de Uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente getekend en
op 6 juni is het eerste voorschot van € 225.000 uit de OZB-opslag van 2018 op de rekening
van het Ondernemersfonds gestort. Op 6 november 2018 het tweede deel van € 75.000. De
Gemeente Enkhuizen heeft bericht dat er geen invorderingskosten waren in 2018.
Voor 2018 was het totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. Het bestuur heeft op grond van
de gegenereerde opbrengsten naast haar eigen kosten, per gebied de volgende opbrengsten
gebudgetteerd, naar rato van de OZB-opbrengsten.
Gebied

budget

besteed

%

Bedrijfsterreinen

53.248

38.813

72,9

Stad Binnen

62.347

50.773

81,4

Stad Buiten

35.844

1.233

3,4

6.754

0

0,0

Westeinde-Haling

30.240

1.233

4,1

Stadsbreed

40.500

- 8.711

121,5

Cultureel Maatschappelijk

40.500

17.617

43,5

€ 269.433

€ 164.147

60,9

Buitengebied

Totaal

Analyse bestedingen en activiteiten;
Over de opzet van het fonds is regelmatig overleg geweest met Leeuwarden. Dit fonds draait
al enige jaren. Het eerste jaar heeft zij met moeite ruim 50% van het budget kunnen besteden.
Het eerste jaar is dan ook veel aan voorlichting gedaan. In vergelijking met Leeuwarden heeft
Enkhuizen het met 60% in het eerste jaar zeker niet slecht gedaan.
Reeds in 2019 zien we een veel groter aantal aanvragen die hogere bedragen betreffen en
meer samenhang vertonen.

EVALUATIE 2018

BESTEDINGEN PER GEBIED

Op de bedrijventerreinen heeft Parkmanagement een

Stadsbreed heeft een overschrijding van ruim 9 % van

Standaardformulieren. Er zijn aanvraagformulieren

fundament gelegd voor verdere professionalisering. Er is

het budget. Voornamelijk door een meerjaren investering

en evaluatieformulieren ontwikkeld om onze

een nieuw bestuur aangetreden en er is een duidelijke koers

in sfeerverlichting, activiteiten van de VVV en de grotere

verwerkingsprocessen te versnellen.

uitgezet voor de komende jaren. Doordat er in 2018 nog

evenementen zoals een Haringstadfestival en de op

geen nieuwe parkmanager kon worden aangetrokken is het

te zetten organisatie van de 8m’zeilwedstijden, een

Share Point. Aan het eind van het verslagjaar zijn initiatieven

toegekende bedrag van ruim € 40.000,- niet volledig benut.

wereldkampioenschap wat in 2020 wordt gehouden.

genomen om een centraal archief te ontwikkelen.

Inmiddels is er sinds april 2019 een parkmanager aangesteld.

Bestuur en leden van de Toetsingscommissie kunnen te allen
Cultureel. In het voorjaar kwam er een aanvraag voor het

tijde bij de centrale documenten.

In Stad Binnen was Stichting Stadsmanagement operatoneel

openluchtspel “de Ontdeckingh “. Een toneelspel in de open

en de winkeliersvereniging WSE pakte de zaken energiek

lucht gebaseerd op de Enkhuizer ontdekkingsreizigers in de

De ontwikkeling van de aanvragen van Parkmanagement en

aan. Diverse activiteiten zijn georganiseerd en voor 2019 is

17e eeuw. Een project wat prima past binnen de statutaire

Stadsmanagement is met de organisaties besproken en deze

gezamenlijk een activiteitenprogramma opgezet van ruim

doelstelling van ons fonds. Er is een bijdrage beschikbaar

worden uitgebouwd tot een jaaraanvraag.

€ 70.000 aan bijdragen.

gesteld voor de marketingkosten. Verder is er een bijdrage
voor de ANWB borden op de monumenten beschikbaar

Toetsingscommissie. De criteria die zijn gedefinieerd voor

In Stad Buiten (buiten de vesting) is een deel van de bestede

gesteld en voor de wapenschilden van de feestverlichting.

deze commissie worden geëvalueerd voorjaar 2019.

gelden aan de website toegerekend. SOE gaat nog in gesprek

Gesprekken met MAD House hebben geleid tot een brede

Hiertoe is door de toetsingscommissie een voorzet gegeven.

met de ondernemers in dit gebied.

aanvraag voor geheel 2019.
Restant saldo 2018. Dit is gevoegd bij de budgetten voor

In het Buitengebied is (nog) geen organisatie aanwezig. SOE

Maatschappelijk vinden de eerste gesprekken plaats.

heeft inmiddels via LTO een aantal agrarische bedrijven

Er borrelen veelbelovende ideeen op.

2019 van de gebieden conform de verdeelsleutel.

in het buitengebied benaderd en is in gesprek met enkele
initiatiefnemers.

Over markten is overleg geweest met Winkelstad

Het Bestuur en Toetsingscommissie trekken de conclusie

Enkhuizen. Deze markten bleken maar een beperkte

dat het opstartjaar 2018 succesvol is verlopen.

Westeinde-Haling ook hier hetzelfde, slechts een toerekening.

economische bijdrage te leveren. Voor 2019 is het accent

En gezien haar leerproces, wordt ook gerealiseerd dat nog

En ook met deze bedrijven is SOE inmiddels in gesprek.

gelegd op andere elementen, (meer beleving) en het

een reeks zaken voor verbetering vatbaar is.

Een veelbelovend project is in haar opstartfase en zal hoge

aantal marktdagen is beperkt. De Gemeente zal worden

2019 wordt vol vertrouwen tegemoed gezien, waarbij

ogen gooien bij de realisatie ervan.

gevraagd om weigeringsgronden op te nemen in de

het aan enthousiasme niet ontbreekt. Zij verwachten dat

evenementenverordening. Nu is het nog vaak zo dat wie het

bijdragen voor de projecten zullen stijgen tot ruim 80%

eerst komt wie het eerst maalt.

van het budget. En dat de aanvragen een meer integraal
karakter hebben.

CONTROLEVERKLARING EINDDECLARATIE 2018 STICHTING ONDERNEMERSFONDS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van gemeente Enkhuizen
Aan: Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen
Wij hebben bijgaande subsidiedeclaratie ingevolge “Subsidiebijdrage Ondernemersfonds 2018”
van Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen te Enkhuizen over 2018 gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidiedeclaratie in
overeenstemming met de subsidiebeschikking. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de
subsidiedeclaratie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidiedeclaratie op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en met inachtneming van de Algemene
Subsidieverordening Enkhuizen 2016 en de Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds
Enkhuizen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de subsidiedeclaratie een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opstellen van de subsidiedeclaratie door de entiteit,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de
subsidiedeclaratie, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie ingevolge “Subsidiebijdrage Ondernemersfonds
2018” van Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen over 2018 in alle van materieel belang
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening
Enkhuizen 2016 en de Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds Enkhuizen.
Beperking in gebruik en verspreidingskring
De subsidiedeclaratie is opgesteld voor “Subsidiebijdrage Ondernemersfonds 2018” met als
doel Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen in staat te stellen te voldoen aan de beleidsregels
van Gemeente Enkhuizen inzake “Subsidiebijdrage ondernemersfonds 2018”. Hierdoor is de
subsidiedeclaratie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De subsidiedeclaratie met
onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Ondernemersfonds
Enkhuizen en gemeente Enkhuizen en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt
door anderen.
Hoorn, 20 mei 2019
Hes Accountants B.V.

W.P. Hes AA

CONTROLEVERKLARING EINDDECLARATIE 2018 STICHTING ONDERNEMERSFONDS

Totaal algemene kosten

€

30.000,00

€

Afronding

€

567,00

€

Totaal subsidie

€ 300.000,00

€

24.345,00
‐
188.492,00

€

5.655,00

€

567,00

€

111.508,00

Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen

Samenvatting:

Subsidie eindafrekening 2018 inzake Ondernemersfonds 2018

Ontvangen subsidie in 2018 van gemeente Enkhuizen (over de
periode 1‐1‐2018 t/m 31‐12‐2021)
Totale uitgaven in 2018

€

300.000,00

€

188.492,00

Bestemmingsreserve per 31‐12‐2018

€

111.508,00 *

Omschrijving

Geraamde
kosten

Werkelijke
kosten 2018

Afwijking werkelijk
versus begroting

Bedrijventerrein
Binnenstad
Buitengebied
Buitenstad
Westeinde
Voor 5 gebieden
Stadsbreed
Cultureel maatschappelijk
Totaal bijdragen aan organisaties

€ 53.248,00
€ 62.347,00
€
6.754,00
€ 35.844,00
€ 30.240,00
€ 188.433,00
€ 40.500,00
€ 40.500,00
€ 269.433,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.814,00
50.774,00
‐
1.233,00
1.233,00
92.054,00
49.210,00
22.883,00
164.147,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.434,00
11.573,00
6.754,00
34.611,00
29.007,00
96.379,00
‐8.710,00
17.617,00
105.286,00

Fondsbeheer
Ontwikkeling website
Vergaderkosten
Kosten toetscommissie
Verzekeringen
Accountantscontrole en administratiekosten
Communicatie en drukwerk
Adviezen derden
Bankkosten
BTW niet verrekenbaar
Totaal algemene kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.000,00
1.000,00
1.200,00
400,00
800,00
3.500,00
2.000,00
3.500,00
600,00
1.000,00
30.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.100,00
2.044,00
‐
‐
277,00
2.270,00
1.638,00
715,00
189,00
1.112,00
24.345,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

‐100,00
‐1.044,00
1.200,00
400,00
523,00
1.230,00
362,00
2.785,00
411,00
‐112,00
5.655,00

Afronding

€

567,00

€

€

567,00

Totaal subsidie

€ 300.000,00

€

€

111.508,00

€

300.000,00

‐
188.492,00

Samenvatting:
Ontvangen subsidie in 2018 van gemeente Enkhuizen (over de
periode 1‐1‐2018 t/m 31‐12‐2021)

*De Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds Enkhuizen treedt in werking op 1 januari 2018 en loopt
tot 31 december 2021.
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