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Anbi status
AssenvoorAssen is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (anbi). Hierdoor is extra belastingaftrek mogelijk bij giften aan onze stichting.
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Voorwoord
Assen is een sociale stad. Traditioneel zetten bedrijven en individuen zich hier in voor
zwakkeren in de samenleving en wordt er veel georganiseerd voor ‘ goede doelen’.
In Assen weten we elkaar te vinden en met elkaar samen te werken vanuit diepe
maatschappelijke betrokkenheid. De stichting AssenvoorAssen vervult daarin een bescheiden
rol, maar is inmiddels wel het platform geworden waar mensen uit bedrijven, maatschappelijke
organisaties en gemeente hun kennis delen en samenwerking verstevigen. De 112 deelnemers
aan onze conferentie in mei 2014 gaven hierin een prachtig voorbeeld.
Goed voorbeeld doet volgen. Maar hoe laat je die goede voorbeelden zien, zodat anderen
geïnspireerd raken en mee gaan doen?
In 2014 hebben we door WeShootIt korte, inspirerende filmpjes laten maken waarin
ondernemers laten zien hoe zij MVO in praktijk brengen. Deze filmpjes werden vertoond tijdens
de jaarconferentie en daarna op de website gezet. Deze website is met hulp van Werkplein
Baanzicht in 2014 geheel vernieuwd tot een actieve, inspirerende site waar je alle MVOactiviteiten in en rond Assen goed kunt volgen. We gaan verder met het verbeteren van onze
communicatie, zodat meer mensen kunnen volgen wat er gebeurt en weten hoe ze aan kunnen
haken bij de kennisdeling en samenwerking rond MVO. Dat gebeurt allemaal stapje voor stapje,
want AssenvoorAssen heeft een beperkt budget en moet het hebben van de maatschappelijke
bijdragen van betrokken ondernemers en actieve vrijwilligers, die vanuit het bestuur, de Raad
van Advies of in projecten hun kennis, energie en tijd belangeloos inbrengen en zo samen een
krachtige motor zijn voor MVO in Assen. Graag bedank ik al deze mensen voor hun waardevolle
inzet!
Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen
Noor van Leeuwen, voorzitter
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Bestuur, Secretariaat en Raad van Advies
Samenstelling bestuur
In 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Noor van Leeuwen, voorzitter
Fred Haas, penningmeester/secretaris
Astrid-Odile de Visser
Lodewijk Osse
Wim van den Boomgaard
Samenstelling Raad van Advies
De Raad van Advies bestond uit:
Hans de Willigen, REIN Advocaten en Adviseurs (voorzitter)
Andrea van Gemst, Univé
Renate Renkema, Alescon (vanaf april 2014)
Hans Jansen, NAM
Arjan Schonewille, WerkpleinBaanzicht
Arie van der Spek, Rabobank Noord en Midden Drenthe (tot juni 2014)
Sjoerd Scholte, Rabobank Noord en Midden Drenthe (vanaf juni 2014)
Kars Klok, Klok Onderhouds- en Afbouwgroep
Ronald Obbes, VVV Assen / binnenstad manager
Secretariaat
Fenny de Willigen verzorgde het secretariaat van de stichting.
Ook in 2014 maakte de stichting AssenvoorAssen gebruik van de kantoorfaciliteiten van de
Drentse Zaak.
Founders
Vier organisaties steunen het werk van de stichting AssenvoorAssen met een vaste financiële
jaarbijdrage van € 5000 . Dit zijn de NAM, Univé, Werkplein Baanzicht en Alescon.
MVO-Ambassadeurs
Albert Smit, wethouder
Luuk Duursma, Alescon
René Kuipers, Kumoweld
Peter Pijl, Burgerhout
Frits Colenbrander, Visio de Brink
Arie van der Spek, zelfstandig adviseur
Frits van Leer, oud-voorzitter AssenvoorAssen en docent Hanzehogeschool
Zij werden tijdens de jaarlijkse conferentie op 19 juni 2014 als MVO-ambassadeur geïnstalleerd
door wethouder Economische Zaken van de gemeente Assen, Maurice Hoogeveen.
Bestuursactiviteiten en bijeenkomsten
In 2014 kwam het bestuur tien maal bijeen en de Raad van Advies driemaal.
Op 8 september werd een gezamenlijke (feestelijke) bijeenkomst van bestuur en Raad van
Advies + actieve AvA-vrijwilligers georganiseerd als aftrap voor het nieuwe activiteitenseizoen
en ter inspiratie voor de Beursvloer op 29 oktober 2014.
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Ontwikkelingen en organisatie
Het MVO-platform AssenvoorAssen heeft inmiddels een stevige basis. Maatschappelijke
organisaties en de gemeente zijn goed vertegenwoordigd. Vanuit het bedrijfsleven doen veel
organisaties mee, maar met name uit de MKB bedrijven zouden we graag nog een sterkere
participatie zien. Daarom hebben we in 2014 een onderzoek laten uitvoeren door studenten
Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Zij interviewden ondernemers,
deden literatuuronderzoek en veldstudies, ondermeer tijdens de Bedrijvencontactdagen in de
TT-hal in Assen.
Onderzoek: Wat inspireert Asser ondernemers tot MVO ?
Zeventien Asser ondernemers zijn uitgebreid geïnterviewd over hun bewustzijn, motivatie en praktische
toepassingen van MVO. Doel van dit onderzoek was om te weten te komen wat ondernemers motiveert om
meer aan MVO te gaan doen en hoe zij daarbij door elkaar geïnspireerd en ondersteund kunnen worden.
De stichting AvA heeft dit onderzoek laten uitvoeren als afstudeeropdracht van twee vierdejaars studenten van de
opleiding Toegepaste Psychologie vanuit de Hanzehogeschool te Groningen. Naast interviews met ondernemers,
deden zij literatuuronderzoek en verzamelden zij aanvullende informatie tijdens de bedrijvencontactdagen en
MVO-workshops. De uitkomsten van hun onderzoek laten zien dat:


Bewustzijn, intrinsieke motivatie, samenwerkingen en leiderschap de belangrijkste impulsen geven voor
MVO.



Asser ondernemers wel weten wat MVO is en het in de praktijk ook wel proberen te doen, maar er voor
hun bedrijf niet altijd uithalen wat er in zit. Zij missen soms specifieke kennis en inzichten, waarmee in
hun bedrijf nog betere resultaten en meer profijt van MVO te halen zijn. Zij hebben daarbij behoefte aan
gerichte adviezen en faciliteiten.



Asser ondernemers vinden dat ze soms tijd en geld te kort komen om toekomstgericht in te zetten op
MVO. Door meer samen te werken rond MVO en de (netwerk) krachten te bundelen kunnen deze
barrières eerder overwonnen worden.



Asser ondernemers missen lokale aansturing op MVO. De gemeente Assen en de eigen
ondernemersverenigingen zouden meer leiderschap kunnen tonen in thema’s als duurzaamheid en
sociaal ondernemen.

De stichting AssenvoorAssen heeft deze onderzoeksresultaten vertaald in haar activiteiten voor 2014/2015:
We starten in november 2014 met MVO-meet&greets bij bedrijven van het Asser MVO-platform, zodat
ondernemers elkaar kunnen inspireren en hun praktische MVO kennis en ervaringen kunnen delen. Verder wordt
er gewerkt aan een praktijk opleiding tot MVO-adviseur die in 2015 van start gaat en waarmee bedrijven
laagdrempelige, deskundige ondersteuning kunnen krijgen bij de verdere ontwikkeling van hun MVO-activiteiten.

De uitkomsten van dit onderzoek stimuleren het bestuur om nog gerichter bedrijven te
benaderen voor kennisdeling en samenwerking in het MVO-platform en te zoeken naar
mogelijkheden om meer specifieke ondersteuning te kunnen bieden aan
ondernemers/werkgevers. Dit laatste heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw
opleidingsprogramma voor MVO-adviseur, bedoeld voor medewerkers die binnen hun
bedrijf MVO verder willen ontwikkelen en hoger opgeleide werkzoekenden die als
zelfstandig adviseur aan de slag willen gaan. Deze opleiding wordt ontwikkeld i.s.m. de
Hanzehogeschool Groningen en Bureau SSentia Ontwikkeling en zal in 2015 van start
gaan.
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Organisatie
Het projectmatig werken met ‘Plannen’ die resultaatgericht worden uitgevoerd door een
projectleider met coördinatie van een bestuurslid, is ook in 2014 voortgezet. De organisatie is er
nu op ingericht en alleen de externe communicatie moet nog verbeterd worden.
Voor de grotere projecten en evenementen werken we met betaalde projectleiders, al het andere
werk wordt onbetaald door vrijwilligers (bestuursleden e.a.) gedaan.
PLAN A

PLAN B

PLAN C

PLAN D

Communicatie

Bestuurszaken

 Asser MVO-platform, met toekenning
MVO-certificaten, bedrijfsbezoeken
met meet&greets en workshops en
een jaarlijkse MVO-conferentie
 Ambassadeurs, die MVO promoten en
ondernemers adviseren
 Beursvloer voor MVO-handel in
natura

 Coachproject voor werkloze jongeren
 Contactpersonen voor
arbeidsparticipatie
 Duurzaamheid van en voor MVO
 Deskundigheidsbevordering en
onderzoek + opleiding MVO-adviseur
 uitvoering communicatieplan en
beheer/redactie website

 Organisatie en secretariaat

Projectleider:
Monique Huizenga
Bestuur:
Noor van Leeuwen
Projectleider:
Monique Huizenga
Bestuur:
Astrid-Odile de Visser
Projectleider:
Yvonne Schippers
Bestuur:
Wim van den Boomgaard
Projectleider/bestuur:
Noor van Leeuwen
Opleiding MVO-adviseur:
Judith Gunneweg
Projectleider:
Myrthe Strijker
I.s.m. Josien Hof,
Communicatie Werkplein
Baanzicht
Bestuur:
Noor van Leeuwen
Secretariaat:
Fenny de Willigen
I.s.m. Hilly Vrieling
Bestuur:
Noor van Leeuwen

AssenvoorAssen werkt zo heel planmatig. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille en
ontwikkelt daarin plannen. Deze plannen worden besproken in het bestuur en vervolgens met
(financiële) kaders vastgesteld. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de realisatie en tijdens
de bestuursvergaderingen wordt alles afgestemd en gecoördineerd.
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Uitvoering activiteitenprogramma 2014
In 2014 stonden de volgende activiteiten op het programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onderzoek : afstudeeropdracht studenten Hanzehogeschool
Werkconferentie MVO-platform AvA op 19 juni 2014
Coachtraject start nieuwe groepen in mei en september 2014
Beursvloer op 29 oktober 2014
MVO-ambassadeurs : installatie 6 ambassadeurs op 19-6-14
MVO-certificaten : uitreiking eerste 8 MVO-certificaten op 19-6-14
MVO-platform : start meet&greets met workshops op 19-11-2014
Opleiding tot MVO-adviseur : ontwikkeling t.b.v. start in 2015
Presentatie / bijeenkomsten en contacten gedurende het jaar.

Ad 1 -Onderzoek
In 2014 is onderzoek uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht van studenten
Toegepaste Psychologie Hanzehogeschool / Kenniscentrum Arbeid.
De onderzoeksvraag was wat ondernemers motiveert en stimuleert om (meer) aan MVO te doen
en wat hun daarbij kan helpen. De uitkomst ( zie vorig hoofdstuk over Ontwikkelingen en
Organisatie) werd verwerkt in het beleid en de activiteiten van AssenvoorAssen.
Ad 2 -Werkconferentie 19 juni 2014
De jaarlijkse MVO-conferentie werd georganiseerd i.s.m. de NL kenniscoöperatie en gehost door
de NAM. Gerald Vredevoogd (pensioen-en risico adviseur) en Gert Vos (KPMG) leiden de
discussies met ondernemers. Sprekers waren Willem Lageweg, directeur MVO-Nederland en
Annemieke Vonk, (MKB)business valuator bij KPMG.
Wethouder Hoogeveen installeerde de nieuwe MVO-ambassadeurs en Gedeputeerde van
Drenthe Van der Tuuk reikte de eerste MVO-certificaten uit aan 8 Asser bedrijven.
112 deelnemers bezochten deze inspirerende conferentie.
Ad 3 – Coachtraject
In 2014 heeft een tweetal coach trajecten plaats gevonden. In totaal hebben 28 jongeren hieraan
deelgenomen. Deze succesvolle formule om werkloze jongeren door coaching van ervaren
vrijwilligers uit bedrijven heeft weer veel resultaat gehad.
Gemiddeld zijn 13 ( ondernemers) coaches actief geweest en zijn 20 deelnemende jongeren
succesvol uitgestroomd.
De SROI bedraagt 10.200 per jongere ( tool werkplein) = een totaal besparing aan uitkeringen
€ 204.000 euro op jaarbasis. De aanpak werkt goed mede door de ondersteuning van Werkplein
Baanzicht en de professionele begeleiding vanuit Timpaan Onderwijs, die dat aanbiedt als MVObijdrage.
Ad 4 – Beursvloer
Op 29 oktober 2014 werd de vijfde Asser Beursvloer georganiseerd. Deze keer was de gastheer
De Nieuwe Kolk. De beursvloer werd gecombineerd met “Assen onderneemt”, het jaarlijkse
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evenement van Parkmanagement Assen en MKB Assen Binnenstad. Hierdoor is de Beursvloer
onder de aandacht gekomen van het Asser bedrijfsleven. De werkgroep Beursvloer o.l.v. Astrid
de Visser, begon al voor de zomer met de voorbereidingen en daardoor konden we bogen op een
honderdtal matches die tijdens de beurs tot stand kwamen en in de periode daarna tot
uitvoering zullen komen. De Beursvloer werd geopend met de traditionele gongslag door
burgemeester mevrouw Carry Abbenhues. Daarna ging Hans de Willigen aan de slag als
beursmeester om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Arjan van Bekkum zorgde als notaris
weer voor het vastleggen van de matches en hun maatschappelijke waarde. Daarnaast waren er
de hoekmannen/vrouwen en andere vrijwilligers die dit evenement weer mogelijk maakten. De
maatschappelijke waarde bedroeg € 125.000.
Ad 5 – MVO ambassadeurs
De missie van de MVO-ambassadeurs is om ondernemers/werkgevers in en rond Assen actief te
benaderen, zodat zij :
 sociaal en duurzaam ondernemen in het eigen bedrijf in praktijk brengen door:
o mensen met beperkingen en leerlingen/stagiaires een kans geven
o jongeren helpen door hen te coachen naar werk en/of opleiding
o duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van de eigen
medewerkers bevorderen
o in de diensten, producten en bedrijfsprocessen duurzaamheid m.b.t. milieu,
energie en afval na streven
o laten zien aan omgeving en hun klanten/relaties wat het bedrijf aan MVO doet
 lid worden en actief meedoen in de activiteiten van het Asser MVO-platform
 zien welk profijt zij hiervan op de korte en de lange termijn hebben.
De kick-off bijeenkomst voor de ambassadeurs vond plaats op 7 oktober 2014.
Ad 6- MVO-certificaten
Asser bedrijven treden niet snel naar buiten met hun bijdragen aan de maatschappij terwijl juist
die profilering van belang is voor het bedrijfsimago en de voorbeeldfunctie voor anderen.
Daarom heeft het bestuur van AssenvoorAssen een MVO-certificaat beschikbaar gesteld voor
ondernemers/organisaties die de MVO-visie als bedrijfsvisie hebben en op elk gebied van de
drie P’s (Planet-People-Profit) een mooi praktijkvoorbeeld kunnen laten zien passend bij de
omvang en aard van hun bedrijf. Het is een certificaat voor sociaal en duurzaam ondernemen in
Drenthe omdat er ook bedrijven/organisaties zijn in de regio Assen die niet binnen de
gemeentegrenzen liggen maar wel meedoen met MVO en goede voorbeelden kunnen laten zien.
Op 19 juni 2014 werden de eerste 8 certificaten uitgereikt aan:
1. Koninklijke Van Gorcum
2. Klok Onderhouds- en afbouwgroep
3. REIN Advocaten en Adviseurs
4. Swedish Match
5. Interzorg
6. Confexion
7. Werkplein Baanzicht
8. Univé
Om een MVO-certificaat te kunnen aanvragen moet een organisatie zijn aangesloten bij het MVOplatform.
Ad 7- MVO-platform
Op 19 november 2014 vond de eerste ‘meet&greet’ plats bij Univé, waar voorafgaand aan de
meet&greet een workshop werd gegeven door Annemiek Vonk van KPMG waar deelnemers
leerden hoe zij met de canvasmethode in hun bedrijf kunnen werken aan een duurzame (MVO-)
toekomst. Bedrijven/organisaties kunnen voor € 50 lid worden van het MVO-platform en
worden dan uitgenodigd voor 3-4 van deze meet&greets (vaak met workshops er bij) per jaar en
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worden uitgenodigd om zo’n bijeenkomst op hun eigen bedrijf te hosten en dan wat te vertellen
over de eigen MVO-praktijk en in een rondleiding daar wat van te laten zien.
Ad 8- opleiding tot MVO adviseur
Zoals ook uit het onderzoek blijkt bestaat er bij bedrijven behoefte aan meer specifieke – op hun
bedrijf toegesneden- ondersteuning en advisering als het om de verdere ontwikkeling van MVO
gaat. Die deskundigheid kan binnen het eigen bedrijf worden ontwikkeld of er kan een MVOadviseur worden ingehuurd die eenmalig analyseert en adviseert hoe in dat bedrijf MVO verder
ontwikkeld kan worden met ‘profit’ als uitgangspunt. Omdat er nog niet veel externe adviseurs
over deze specifieke kennis en ervaring beschikken, lijkt het zinvol om hiervoor een regionale
opleiding te starten. Deze opleiding is dan bedoeld voor mensen binnen bedrijven die in de eigen
organisatie MVO verder willen ontwikkelen, maar ook voor externe adviseurs (in spé) die MVOadviezen aan bedrijven willen geven. Bij die laatste groep denken we ook aan omscholing van
hoogopgeleide oudere werklozen, die hiermee als zzp-er wellicht een nieuwe markt kunnen
vinden. Zo is het plan ontstaan voor een één-jarige praktijk opleiding tot MVO-adviseur , die
kennis koppelt aan (advies)vaardigheden en het regionale netwerk. In 2015 zal deze opleiding
van start gaan en we hopen dat hiermee bedrijven laagdrempelige, deskundige ondersteuning
kunnen krijgen bij de verdere ontwikkeling van hun MVO-activiteiten.
Ad 9-presentatie /diverse bijeenkomsten, contacten enz.
AssenvoorAssen heeft zich bij diverse gelegenheden gepresenteerd. Dat was op de Fair Business
Campus van het Drenthe College en bij de Drentse Bedrijven Contactdagen en bij verschillende
gelegenheden binnen de gemeente en bij de Hanzehogeschool. Alle bestuursleden en leden van
de Raad van Advies waren actief rond AssenvoorAssen in hun eigen netwerken en bevorderden
zo het MVO-bewustzijn.
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Financiën
In 2014 heeft de stichting AssenvoorAssen een meerjarenplanning gemaakt voor de benodigde
kosten voor activiteiten en projecten. Door onze werkwijze zonder vaste betaalde kracht konden
wij de beschikbare middelen effectief verdelen over de naar 2015 doorlopende projecten.
De gemeente Assen gaf onze stichting een subsidie voor de basiskosten.
De founderbedrijven Univé, NAM, Alescon en Werkplein Baanzicht steunden de stichting in 2014
elk (weer) met een financiële bijdrage van €5000.
Onze kosten en baten worden toegelicht in de jaarrekening 2014.
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 11.000 (2013: € 31.000 voordelig).
Doelstelling van de stichting is de verkregen middelen in te zetten voor de doeleinden van de
stichting.
Het voordelig resultaat is ontstaat door hogere baten ten opzichte van de begroting. De kosten
zijn binnen de kaders van de begroting gebleven.
In 2014 heeft de Stichting een gift ontvangen van de Stichting Naledi. Deze stichting heeft het
liquidatiesaldo geschonken aan de Stichting. Het bestuur van de Stichting is hier heel blij mee.
Daarnaast is er een nieuwe founder geworven.
Ten opzichte van 2013 zijn de kosten fors gestegen. De belangrijkste reden hiervoor zijn het
uitbreiden van de activiteiten van de Stichting in 2014 met het uitbreiden van de doelstelling
van maatschappelijk betrokken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heeft geleid
tot de voorjaarconferentie over duurzaamheid. Daarnaast heeft in 2014 de eerste MVObijeenkomst plaatsgevonden. Vanaf eind 2014 is gestart met het ontwikkelen van het boekje
Plan A. De hiermee verwachte kosten zijn op basis van de offerte verantwoord in 2014.
De gerealiseerde SROI 2014 bedroeg minimaal € 346.000 (2013: 236.000).

10

1. JAARREKENING
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Stichting AssenvoorAssen te ASSEN
1.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)
31 december 2014
€
€

ACTIVA

31 december 2013
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[1]

704

[2]

Totaal activazijde

- 12 -

4.129
704

4.129

88.652

70.247

89.356

74.376

Stichting AssenvoorAssen te ASSEN
1.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Overige reserves

[3]
[4]

31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

63.909
9.399

52.480
9.399
73.308

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

[5]
[6]

2.380
13.668

Totaal passivazijde

- 13 -

61.879

3.220
9.277
16.048

12.497

89.356

74.376

Stichting AssenvoorAssen te ASSEN
1.2 Staat van baten en lasten over 2014
2014
€
Subsidiebaten
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

[7]
[8]

Begroting
2014
€

2013
€

24.418
41.645
66.063

22.000
35.000
57.000

29.152
41.391
70.543

Bruto exploitatieresultaat

66.063

57.000

70.543

Overige bedrijfskosten
Beheerslasten

55.337
55.337

57.000
57.000

40.067
40.067

Exploitatieresultaat

10.726

-

30.476

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [9]
Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone exploitatie

703
703
11.429

500
500
500

909
909
31.385

Resultaat

11.429

500

31.385

-35.980
54.409
-7.000
11.429

-

15.000
5.000
11.500
4.884
36.384

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve founders
Bestemmingsreserve Kennisontwikkeling en Innovatie
Bestemmingsreserve Plan C
Bestemmingsreserve Plan D
Overige reserve
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Stichting AssenvoorAssen te ASSEN
1.3 Kasstroomoverzicht over 2014
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2014
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

10.726
3.425
3.551
6.976
17.702

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
703

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Kasstroom uit operationele activiteiten

703
18.405

Mutatie geldmiddelen

18.405

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

70.247
18.405
88.652
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Stichting AssenvoorAssen
1.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting AssenvoorAssen, statutair gevestigd te Assen, bestaan voornamelijk uit
stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeente Assen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Beilerstraat 24 te ASSEN.
Bezoldiging van bestuursleden
De bestuursleden, de leden van de Raad van Advies en de vrijwilligers zien af van vergoeding voor hun
werkzaamheden die zij voor de Stichting verrichten.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
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Stichting AssenvoorAssen
1.4 Toelichting op de jaarrekening
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is
opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar uit hoofde van giften, subsidies,
sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave
uit operationele activiteiten.
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Stichting AssenvoorAssen
1.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2014
€
Overlopende activa [1]
Overlopende activa

704

31-12-2014
€
Liquide middelen [2]
Rekening courant bank

88.652
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31-12-2013
€
4.129

31-12-2013
€
70.247

Stichting AssenvoorAssen
1.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2014
€
Bestemmingsreserves [3]
Bestemmingsreserve founders
Bestemmingsreserve Kennisontwikkeling en Innovatie
Bestemmingsreserve Plan C
Bestemmingsreserve Plan D

54.409
5.000
4.500
63.909

2014
€
Bestemmingsreserve founders
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

35.980
-35.980
-

2014
€
Bestemmingsreserve Kennisontwikkeling en Innovatie
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2013
€
35.980
5.000
11.500
52.480

2013
€
20.980
15.000
35.980

2013
€

54.409
54.409

-

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve gevormd om de kennisontwikkeling en innovatie op gebied van
maatschappelijk ondernemen in Assen verder te ontwikkelen.

2014
€
Bestemmingsreserve Plan C
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

5.000
5.000

2013
€
5.000
5.000

Het bestuur heeft vanuit het resultaat een bedrag bestemd voor de professionalisering van de activiteiten in
Plan C.

2014
€
Bestemmingsreserve Plan D
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

11.500
-7.000
4.500
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2013
€
11.500
11.500

Stichting AssenvoorAssen
1.5 Toelichting op de balans
Het bestuur heeft vanuit het resultaat de bijdrage duurzaamheidsproject bestemd voor de opstartactiviteiten
van Plan D. In 2014 zijn hieruit de mvo bijeenkomsten voortgevloeid die verder gaan als Plan A. Hiervoor is €
7.000 onttrokken ten behoeve van de productie van boekje Plan A.

2014
€
Algemene reserve [4]
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

9.399
9.399
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2013
€
4.515
4.884
9.399

Stichting AssenvoorAssen
1.5 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2014
€
Crediteuren [5]
Crediteuren

2.380

31-12-2014
€
31-12-2014
€
Overlopende passiva [6]
Nog te betalen
Vooruitontvangen project C

6.053
7.615
13.668

31-12-2013
€
3.220

31-12-2013
€
31-12-2013
€
997
8.280
9.277

Voor diverse meerjarige projecten zijn subsidies en bijdragen vooruitontvangen. De bijdrage wordt naar rato
van de kosten toegerekend. Bij afronding van projecten valt het restant vrij of wordt terugbetaald.
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1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2014

Begroting
2014
€

€
Subsidiebaten [7]
Basissubsidie Gemeente Assen
Projectsubsidie gemeente Assen

Giften en baten uit fondsenwerving [8]
Bijdragen founders
Bijdragen projecten
Giften

2013
€

24.418
24.418

22.000
22.000

24.152
5.000
29.152

20.000
17.945
3.700
41.645

15.000
20.000
35.000

15.000
23.891
2.500
41.391

De founders NAM, Univé, Alescon en Werkplein Baanzicht hebben ieder € 5.000 ter beschikking gesteld.
Voor het coachtingsproject 2011-2013 is door zowel de NAM als Werkplein Baanzicht € 25.000 ter
beschikking gesteld. Het aandeel 2014 bedraagt € 665. Ten behoeve van het coachproject zijn door
Werkplein Baanzicht aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Het aandeel 2014 bedraagt € 17.280.
In 2014 heeft de stichting 1 gift ontvangen: de Stichting Naledi heeft een deel van het liquidatiesaldo van de
stichting geschonken aan de Stichting AssenvoorAssen.
Daarnaast hebben diverse partijen om niet of tegen een gereduceerd tarief diensten geleverd aan de
Stichting AssenvoorAssen.
De SROI zoals geleverd door de Stichting bedraagt minimaal € 346.000.
Overige bedrijfskosten
Huur onroerend goed
Verkoopkosten
Overige verkoopkosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
PR & marketingkosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [9]
Rentebate rekening courant banken
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1.500

1.250

950

324
37.162
185
2.834
13.332
55.337

40.000
15.750
57.000

29.165
244
7.478
2.230
40.067

703

500

909

2. OVERIGE GEGEVENS
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Stichting AssenvoorAssen
2. Overige gegevens
2.1 Vaststellen en goedkeuren jaarrekening 2014
Het bestuur van Stichting Assen voor Assen heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 23
maart 2015.

2.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2014 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

2.1 Ondertekening door bestuur
Assen, 30 maart 2015

E.I.. van Leeuwen
voorzitter

F.J.F. Haas
penningmeester / secretaris

A-O. de Visser
lid

L. Osse
lid

W. van den Boomgaard
lid
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4. BIJLAGEN
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4.1. Overzicht per plan

Stichting Assen voor Assen
Basis

Totaal
Kosten
Basissubsidie Gemeente Assen
Projectsubsidie gemeente Assen
Bijdragen founders
Bijdragen projecten
Giften
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Administratiekosten
PR & marketingkosten
Huur
Rentebaten

-24.418
-20.000
-17.945
-3.700
37.162
185
3.158
13.332
1.500
-703

Winst
Social Return on Investment

-11.429
346.000

5,55

Founders

Opbrengsten
24.418

Kosten

Opbrengsten

Plan A
Kosten

Plan B

Opbrengsten

Kosten

Plan C

Opbrengsten

Kosten

Opbrengsten

20.000
17.945
3.700
1.395
185
1.993

8.150

10.277

17.340

126

434

605

1.232
1.500

11.632

468

703
6.305
Winst

28.821
22.516
10.000

Winst

20.000
20.000

19.908
Verlies

-19.908

11.179
Verlies

-11.179
130.000

17.945

17.945
206.000

