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Behandeld door R.D. Veen AA
Kenmerk 1022247R.045 RV/RO
Datum 28 februari 2018

Geachte heer Homeijer,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw vereniging.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw vereniging, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 7.185 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 1.214, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Afdeling Noordersluis Bedrijfskring Lelystad te Lelystad is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat
van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven !!! in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Afdeling Noordersluis
Bedrijfskring Lelystad. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Lelystad, 28 februari 2018
MTH accountants & adviseurs B.V.

R.D. Veen 
Accountant-Administratieconsulent              

Dit rapport is digitaal ondertekend.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen

Het doel van de vereniging is om samen met de ondernemers een prettig werkklimaat te creeëren, zoals onze
maandelijkse bijeenkomst welke elke 2e donderdag van elke maand van 16.30 - 18.00 uur plaatsvindt bij
Délifrance bij het SuperTank station op het Industrieterrein. Wegens te weinig animo is er in september 2017
besloten om de bijeenkomsten 1 keer per kwartaal op de 2e vrijdag vanaf 16.00 uur te houden.

Tevens proberen wij eventuele wensen, klachten of problemen op het Industrieterrein met elkaar, of met de
Gemeente Lelystad op te lossen. Het bestuur vergadert mede daarom 1 keer per 2 maanden met
vertegenwoordigers van de Gemeente Lelystad en Bedrijfskring Lelystad, waar wij de diverse onderwerpen
aan de kaak kunnen stellen.

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Lammert Boeve (Bouwbedrijf Noordersluis)

Penningmeester
Rob Homeyer (Drukkerij Homeyer)

Secretaris
Vacant (Rob Homeyer is tijdelijk plaatsvervanger)

Algemeen bestuursleden
Sieger Siderius (De Wilde B.V.)    
Joost Prins (Bakkerij Prins)

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Het volgende hebben wij gerealiseerd tot en met 2017:

- De wegbewijzering
- Gedeelte Glasvezel Industrieterrein Noordersluis
- Het kunstwerk van de sluis
- Busroute
- Facelift bedrijven
- Vrachtwagenparkeerplaats
- Centrale inkoop energie
- Open dag Industrieterrein Noordersluis 2012 en 2013
- Straalverbinding ten behoeve van internet
- Barbecue deelnemers 2014 t/m 2016
- Wegens te weinig animo hebben wij in 2017 i.p.v. de BBQ een etentje georganiseerd.
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Evaluatie afgelopen jaar

Het Bestuur heeft in deze samenstelling 5 maal vergaderd, heeft 1 keer een etentje gerealiseerd en er zijn 10
informele bijeenkomsten door Platform Noordersluis georganiseerd.
Het aantal betalende leden was 45.

Verder zijn wij bezig met een alternatief voor de glasvezel (i.v.m. de hoge kosten) en houden wij feeling met
de gemeente om het bedrijventerrein schoon en werkzaam te houden.

Ook is Platform Noordersluis de digitale weg goed ingeslagen. Zo is Twitter/Facebook online en geven wij bij
de informele bijeenkomsten ondernemers de kans om iets over hun bedrijf te vertellen.

Ook in 2017 werkte Platform samen met de gemeente Lelystad en de BKL. 

Wij bedanken alle ondernemers voor hun lidmaatschap van Platform Noordersluis en vragen hen leuke ideeën
aan te brengen voor 2018.

Toekomstgerichte informatie

Wij hebben de volgende doelstellingen voor de toekomst:

- De ingezonden nieuwtjes van bedrijven worden op de website gepubliceerd
- Een drie-maandelijkse bijeenkomst Delifrance
- Specifieke problemen van Industrieterrein Noordersluis worden met Gemeente Lelystad besproken
- Bedrijfsbezoeken
- Onderhoud Industrieterrein Noordersluis
- Veilig ondernemen / Terreinbeveiliging
- Glasvezel rest Industrieterrein Noordersluis
- Gezamelijke inkoop

Ondertekening bestuur

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Lelystad, 28 februari 2018

 
Rob Homeyer 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
voor resultaatbestemming

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 7.185 5.744

 7.185 5.744
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Overige reserves 6.461 5.247

Kortlopende schulden  (3)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 599 305
Overige schulden en overlopende passiva 125 192

724 497

 7.185 5.744
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€

Baten 3.870 4.050

Lasten

Kantoorkosten  (5) 202 638
Algemene kosten  (6) 922 1.111
Promotiekosten  (7) 1.380 1.113
Financiële lasten  (8) 152 220

2.656 3.082

Resultaat 1.214 968
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van bestaan voornamelijk uit het behartigen en ondersteunen van de commerciële, ideële en
bedrijfsmatige belangen van haar leden en die van de bedrijvigheid op het bedrijven terrein Noordersluis te
Lelystad.

Vestigingsadres

Afdeling Noordersluis Bedrijfskring Lelystad (statutaire zetel Lelystad, geregistreerd onder KvK-nummer
39092916) is gevestigd op Kolkweg 83 te Lelystad.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN  DE   JAARREKENING .

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van
de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan
door (dis)agio of transactiekosten.
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten worden opgenomen voor het te ontvangen bedrag. De baten worden verantwoord in het jaar waarin
de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden
verantwoord in het jaar van ontvangst.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 7.185 5.744
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PASSIVA

2. Reserves en fondsen

2017

€

2016

€Overige reserves

Stand per 1 januari 5.247 4.279
Resultaatbestemming boekjaar 1.214 968

Stand per 31 december 6.461 5.247

3. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 599 305

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 125 192

Overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen 125 192
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
4. Baten uit fondsenwerving

Contributies leden 3.375 4.050
Sponsoring 495 -

3.870 4.050

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

5. Kantoorkosten

Drukwerk 202 -
Kosten website - 638

202 638

6. Algemene kosten

Administratielasten 125 125
Kosten maandelijkse bijeenkomsten 763 1.158
Overige algemene lasten 34 -172

922 1.111

7. Promotiekosten

Kosten evenementen 754 1.113
Energiekosten 626 -

1.380 1.113

8. Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente- en bankkosten -152 -220
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Ondertekening bestuur

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Lelystad, 28 februari 2018

 
Rob Homeyer 
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