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Vertrouwelijkheid
Dit jaarverslag verschijnt in digitale vorm. De AVL, RvC en overige gremia van de vereniging kunnen gebruik maken van de
digitale versie van dit jaarverslag.

1. Algemeen
Oprichting en doel volgens de statuten
De coöperatie Dimpact is opgericht op 22 december 2006 en heeft ten doel in de stoffelijke belangen van haar leden
te voorzien krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van
haar leden uitoefent of doet uitoefenen door het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor de gemeentelijke digitale
dienstverlening van publiekrechtelijke instellingen.
De coöperatie oefent haar doel zodanig uit dat zij voorziet in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of
commerciële aard van haar leden. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.
Als nevendoel kan de coöperatie andere belangen op het gebied van automatisering van haar leden behartigen, te weten:
a)

de ontwikkeling van software casu quo het doen ontwikkelen van software;

b)

de implementatie van software in de organisatie van de leden en de begeleiding daarbij;

c)

het optreden als aanbesteder ten behoeve van de leden;

d)

het verlenen van adviezen en diensten van uiteenlopende aard aan de leden welke samenhangen met de 		
realisatie, instandhouding en uitbreiding van de digitale dienstverlening;

e)

het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere 			
ondernemingen.

Bij de verwezenlijking van haar doelstelling kwalificeert de coöperatie blijvend als aanbestede dienst.
De coöperatie kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen.
De coöperatie kan krachtens besluit van de algemene vergadering ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
De coöperatieve vereniging Dimpact staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 8154067.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar
De Algemene Leden Vergadering heeft de jaarrekening 2017 op 21 juni 2018 vastgesteld en besloten het resultaat
over 2017 ad € 331.707 toe te voegen aan de algemene reserves.
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De bedrijfsvoering
De coöperatie voert haar activiteiten uit ten behoeve van leden en is georganiseerd als coöperatieve vereniging U.A..
Verschillende organen borgen de besluitvorming en het toezicht op het Bestuur in de governance. De directie stuurt een
wendbaar regiebureau aan.
Het regiebureau is gespecialiseerd in het faciliteren van de verenigingsprocessen; van verkenning van nieuwe
ontwikkelingen, tot vraagbundeling en –articulatie, tot inkoop, contractmanagement en opschaling naar gebruik door
steeds meer gemeenten. Ook ondersteunen de regiebureaumedewerkers de leden bij kennisdeling omtrent gebruik en
implementatie van de veranderingen, ICT en dienstverlening in hun organisaties.
De benodigde expertise rondom een domein wordt gehaald uit de lidgemeenten. Deze experts worden bijeen gebracht
om samen te werken om zo voor de gehele vereniging hun kennis en ervaring in te zetten.

Besluitvormingsorganen
De coöperatieve vereniging Dimpact kent de volgende officiële (statutair vastgelegde) besluitvormende organen:
•

de Algemene Leden Vergadering (ALV);

•

de Raad van Commissarissen (RvC);

•

het Bestuur.

Deze organen hebben de specifieke taken en bevoegdheden, uit de wet en onze statuten te volgen. Het Bestuur en de Raad
van Commissarissen richten zich bij het uitvoeren van hun taak naar het belang van de leden. Naast de bovengenoemde
organen kent de coöperatie nog diverse gremia en (projectmatige) werkgroepen welke elkaar, de organen, het regiebureau
en het Bestuur adviseren over uiteenlopende onderwerpen.
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2. Algemene Leden Vergadering

Taken en bevoegdheden
In de governance structuur vormt de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan van de
coöperatieve vereniging en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden.
•

De ALV beslist op basis van voorstellen vanuit het Bestuur, zoals het jaarlijkse Dimpact-bedrijfsplan.

•

De ALV heeft het toezichthoudende orgaan ‘de Raad van Commissarissen’ aangesteld om toezicht te houden op het
Bestuur van Dimpact. De ALV beslist over de (door de RvC) aangedragen RvC-leden. (Zie ook RvC-pagina).

•

De ALV komt hiervoor twee maal per jaar bij elkaar; voor de begroting (+ bedrijfsplan) en de jaarrekening.

•

De ALV beslist over zaken als de inhoud van de statuten van de vereniging, missie, visie, contributie, financiën en de
strategische koers van Dimpact.

•

De ALV besluit veelal over de allocatie van (substantiële) extra investeringen (die vaak gepaard gaan met strategische
keuzes).

Conform artikel 5 van de statuten van onze vereniging houdt het Bestuur een ledenregister bij waarin de namen van de
leden zijn opgenomen. De leden zijn hierbij verplicht het Bestuur onverwijld kennis te geven van iedere wijziging van de
omstandigheden.
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Ledenregister 31 december 2018
Organisatie

Naam

1

Assen

mevrouw J. Booij-Venekamp

2

Blaricum

mevrouw J. de Zwart-Bloch

3

Borger-Odoorn

de heer J. Seton

4

Brielle

de heer G. Rensen

5

Coevorden

de heer B. Bouwmeester

6

Deventer

de heer R. König

7

Eemnes

de heer R. van Benthem

8

Emmen

de heer J. Otter

9

Enschede

de heer E. Eerenberg

10

Gemert-Bakel

de heer M. van Veen

11

Groningen

mevrouw S. Gerritsen

12

Hellevoetsluis

mevrouw M. den Brok-Swakhoven

13

Kampen

de heer G. Meijerink

14

Laarbeek

de heer F. van der Meijden

15

Landerd

de heer M. Bakermans

16

Landsmeer

de heer R. Quakernaat

17

Laren

de heer P. Calis

18

Nissewaard

de heer W. Struijk

19

Oldambt

de heer E. Wunker

20

Oldenzaal

de heer P. Welman

21

Olst-Wijhe

de heer T. Strien

22

Oost Gelre

de heer K. Bonsen

23

Raalte

de heer F. Niens

24

Roermond

de heer F. Schreurs

25

Rotterdam

mevrouw A. de Rotte

26

Ten Boer

de heer F. de Vries

27

Twenterand

mevrouw A. van der Kolk

28

Velsen

de heer J. Verwoort

29

Waterland

de heer T. van Nieuwkerk

30

Westvoorne

mevrouw J. de Jongh-de Champs

31

Zwolle

de heer M. van Willigen
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3. Raad van Commissarissen

Inleiding
De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het verslag van het Bestuur over het boekjaar 2018. De
jaarrekening is door SMK Accountants gecontroleerd en op 23 mei 2019 van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Deze is toegevoegd aan de jaarrekening. Wij adviseren de Algemene Leden Vergadering de jaarrekening 2018 vast te
stellen en decharge te verlenen aan het Bestuur. Wij ondersteunen het voorstel van het Bestuur om de winst over 2018
toe te voegen aan de bedrijfsvoeringsreserve.

Positie en ontwikkelingen 2018
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur, de algemene gang van zaken in Dimpactverband en de daarbij verbonden partijen en staat het Bestuur met raad ter zijde.
De landelijke verbinding, de doorontwikkeling van de strategie, het opzetten van het innovatiespoor en het invoeren van
de nieuwe governance waren in 2018 de belangrijkste thema’s voor de commissarissen.
Begin 2019 is het innovatiespoor door de ALV bekrachtigd. Hiermee wordt een belangrijke stap naar voren gezet. Door
gezamenlijk te investeren in innovatie van de dienstverlening kunnen we meer bereiken en op deze manier ook beter
invulling geven aan onze doelstelling voor het verbeteren en innoveren van de dienstverlening van gemeenten.

Toezicht: Jaarverslaggeving en begroting
Het jaarverslag is opgesteld door het Bestuur. SMK Accountants heeft de jaarrekening over 2018 gecontroleerd en
voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag met het Bestuur
besproken, in aanwezigheid van de controller en de externe accountant. Dit heeft de Raad van Commissarissen ervan
overtuigd dat dit verslag voldoet aan alle voorschriften en aan de eisen van goede governance en transparantie. Het
vormt een solide basis voor de verantwoording die de Raad van Commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht. De
Raad van Commissarissen vraagt op 19 juni 2019 aan de Algemene Leden Vergadering van de coöperatieve vereniging
U.A., goedkeuring te verlenen aan het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2018.

Vergaderingen
De RvC heeft in 2018 vijf reguliere vergaderingen en een tweedaagse bijeenkomst met het Bestuur gehad. Tijdens deze
bijeenkomsten werden de commissarissen uitvoerig geïnformeerd over financiële, operationele, strategische
ontwikkelingen en doelstellingen. Zoals elk jaar is er gesproken over de jaarrekening van het voorafgaande jaar,
de begroting 2019, governance en strategische ontwikkelingen.
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Bijzondere aandachtspunten in 2018 waren:
•

verbinding met externe stakeholders en landelijke ontwikkelingen;

•

doorontwikkeling van de strategie en het opzetten van het innovatiespoor;

•

open samenwerking;

•

invoering van de nieuwe governance;

•

good governance code en rolverdeling Bestuur RvC;

•

samenstelling van de RvC (nieuwe voorzitter en 1 nieuw lid);

•

regie op goed gebruik;

•

hosting van e-Suite;

•

rechtszaken van Centric tegen Dimpact en gemeenten Emmen en Enschede.

Zelfevaluatie
Conform Code Tabaksblat, bijlage 8, good governance reglement van de ALV is een jaarlijkse evaluatie over het
functioneren van de Raad van Commissarissen vereist. Gekozen is voor een vragenlijst met stellingen die verdeeld zijn
over vier categorieën:
•

het samenspel tussen de Raad van Commissarissen en Bestuur Dimpact;

•

de teameffectiviteit van de Raad van Commissarissen;

•

het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen;

•

het functioneren van de voorzitter Raad van Commissarissen.

De evaluatie is gehouden en afgerond op 9 januari 2019. Er zijn geen commissarissen frequent afwezig geweest, zoals
onderstaande tabel laat zien.

Tabeloverzicht aanwezigheid van commissarissen bij RvC-vergadering
Datum

Aanwezig

Afwezig

15 februari 2018

Bert Jansen (vz) (in 2018 afgetreden)

Carolien Besselink

Peter Teesink

Arco Groothedde

Ida Oostmeijer - Oosting

Myriam Meertens

Johan Boomgaardt
Richard Kokhuis (in 2018 afgetreden)
4 en 5 april 2018

Carolien Besselink

Ida Oostmeijer - Oosting (alleen diner

Johan Boomgaardt

aanwezig)

Arco Groothedde
Myriam Meertens
Peter Teesink (vz)
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Tabeloverzicht aanwezigheid commissarissen bij RvC-vergaderingen
Datum

Aanwezig

Afwezig

31 mei 2018

Arco Groothedde

Carolien Besselink

Myriam Meertens

Johan Boomgaardt

Peter Teesink (vz)

Ida Oostmeijer - Oosting

21 juni 2018

Carolien Besselink
Johan Boomgaardt
Arco Groothedde
Myriam Meertens
Ida Oostmeijer - Oosting
Peter Teesink (vz)

5 september 2018

Carolien Besselink

Arco Groothedde

Johan Boomgaardt
Henk ten Brinke (in 2018 toegetreden)
Myriam Meertens
Ida Oostmeijer - Oosting
Peter Teesink (vz)
7 november 2018

Carolien Besselink
Johan Boomgaardt (vz)
Henk ten Brinke
Arco Groothedde
Myriam Meertens
Ida Oostmeijer - Oosting
Peter Teesink (vz) (in 2018 afgetreden)
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Samenstelling Raad van Commissarissen

Johan Boomgaardt (vz)
Op 20 juni 2016 is dhr. Johan Boomgaardt benoemd tot lid
van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Hij was op
7 december 2015 al benoemd tot agendalid van de Raad
van Commissarissen van Dimpact. Sinds 1 januari 2019 is
hij voorzitter van de RvC.

Carolien Besselink
Mw. Carolien Besselink is op 7 december 2015 benoemd
tot ongebonden lid van de Raad van Commissarissen van
Dimpact. Zij is CIO van de Universiteit van Utrecht.

Arco Groothedde
Dhr. Arco Groothedde is op 8 december 2011 benoemd tot
ongebonden lid van de Raad van Commissarissen van
Dimpact. Op 7 december 2015 is hij herbenoemd. Hij is
algemeen directeur van Translink.
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Ida Oostmeijer-Oosting
Mw. Ida Oostmeijer is op 7 december 2015 benoemd tot
lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Zij is
gemeentesecretaris van gemeente Emmen.

Henk ten Brinke
Dhr. Henk ten Brinke is op 21 juni 2018 benoemd tot lid
van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Hij is
gemeentesecretaris van gemeente Twenterand.

Myriam Meertens
Mw. Myriam Meertens is op 5 februari 2018 benoemd tot
lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Zij is
gemeentescretaris van gemeente Laarbeek.

Johan Dijkstra
Dhr. Johan Dijkstra is op 13 februari 2019 benoemd tot
lid van de Raad van Commissarissen van Dimpact. Hij is
gemeentesecretaris bij gemeente Oldenzaal.
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Dankwoord
De Raad van Commissarissen is erkentelijk voor de inzet van de Dimpact-lidgemeenten, het Bestuur, de directie en de
medewerkers van Dimpact in 2018 en bedankt hen voor hun inzet, betrokkenheid en onderlinge samenwerking.
Namens de Raad van Commissarissen:
•

Johan Boomgaardt

•

Carolien Besselink

•

Arco Groothedde

•

Ida Oostmeijer-Oosting

•

Henk ten Brinke

•

Myriam Meertens

•

Johan Dijkstra

Enschede, 19 juni 2019
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4. Verslag van Bestuur en directie
Taken en bevoegdheden van Bestuur en
directie

Nieuwe verenigingsgoverance

Het Bestuur heeft als doelstelling om toegevoegde

Door onderscheid te maken in de eigenaarsrol en

waarde te realiseren voor de leden door middel van

de afnemersrol wordt helderheid gecreëerd in de

samenwerking. Het Bestuur legt hierbij verantwoording

overlegstructuren. Van de nieuw opgerichte commissie

af aan de RvC (het toezichthoudend orgaan van Dimpact).

Strategie en Beleid zijn hoge verwachtingen.

In 2018 is de verenigingsgovernance opnieuw ingericht.

Het Bestuur stelt onder andere het (jaarlijkse) bedrijfsplan
en de jaarrekening op en draagt deze voor aan de ALV. De

Innovatie

heer René Bal is directeur-bestuurder van Dimpact sinds

Coöperatie

de oprichting van de coöperatie in 2006. Hij geeft sturing

veranderende behoeften van haar lidgemeenten in de

aan de coöperatie en is verbinder in de landelijke opgave.

transitie. De Algemene Leden Vergadering heeft in Q2 2018

Dimpact

moet

meebewegen

met

de

besloten tot een vernieuwde strategie. Naast de bestaande

Landelijke verbinding

beheersactiviteiten, worden ook innovatie-activiteiten

Dimpact is opgericht toen dominante marktpartijen

in

onvoldoende invulling gaven aan de ambitie voor digitale

Daarin is Dimpact de innovatie-katalysator met doe- en

dienstverlening door gemeenten. In Dimpact hebben we

opschaalkracht voor en door gemeenten. Samen innoveren

het heft in handen genomen. We creëren zelf innovatieve

staat centraal. Samen hebben we meer innovatiekracht,

oplossingen. En ruim 30 gemeenten maken succesvol

meer ideeën en middelen.

gezamenlijkheid

ontplooid:

‘het

innovatiespoor’.

gebruik van deze oplossingen, waarvoor we de continuïteit

Kennisdeling floreert

moeten borgen.

We signaleren grote enthousiasme bij gemeentelijke
De maatschappij is de afgelopen jaren enorm veranderd.

deelnemers waar het gaat om de betrokkenheid bij

Dit zien we terug in ons werk, onze vrijetijdsbesteding en

stuur- en werkgroepen als ook bij de verschillende

ook in ons koopgedrag. Technologische ontwikkelingen

themabijeenkomsten. De kennisdeling en samenwerking

zijn vaak de aanjager van deze veranderingen. Technologie

tussen de gemeenten floreert. Gezamenlijk sturen we

maakt sneller organiseren mogelijk. Dat geldt ook voor

op standaardisatie door hergebruik van oplossingen. Zo

de interactie tussen mensen. En dit is nog maar het

is er een centrale bibliotheek van eDiensten die door de

begin. Deze veranderingen zijn ook zichtbaar in het

vereniging wordt gevuld. Dit leidt dan ook tot hergebruik

landelijke speelveld met de start van VNG-Realisatie

en daardoor standaardisatie van de dienstverlening bij de

en het programma Samen Organiseren. Ook Dimpact

leden.

staat daarmee voor een veranderopgave. We moeten ons
profileren in het nieuwe speelveld en onze toegevoegde
waarde opnieuw duidelijk maken. Daarbij richten wij ons
op de innovatie van de dienstverlening en de landelijke
verbinding.
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Invoering en gebruik

Ontwikkelingen 2019 en 2020

In 2018 stond de invoering en het goed gebruik van de

De ALV heeft haar ambitie voor Dimpact begin 2018

Dimpact-oplossingen centraal. Dit om de dienstverlening

aangescherpt: “Excellente publieke dienstverlening en

van de gemeenten op een hoger niveau te krijgen.

interactie met burgers en ondernemers”. De activiteiten in

Gezamenlijk hebben we ons gericht op het hergebruiken

Dimpact-verband dragen bij aan die strategische ambitie.

en delen van oplossingen binnen de vereniging.

Dat geldt uiteraard ook voor innovatie-activiteiten.

Ontwikkeling leden

Innovatie is dus net zo noodzakelijk voor Dimpact als voor

Begin 2018 zijn Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en

elke lidgemeente. Zonder innovatie zal de coöperatie met

Westvoorne lid geworden. Daarnaast is er afscheid

de tijd haar toegevoegde waarde voor de lidgemeenten

genomen van Hardenberg en Ommen, zodat er

verliezen. De kracht van samenwerking moet meebewegen

netto sprake is van een beperkte groei. Voor Dimpact

met de strategische opgave van de lidgemeenten. Daarom

blijft ledengroei essentieel omdat dit bijdraagt aan

moet Dimpact innoveren. Dit is al in de strategische koers

innovatiekracht, inkoop- en schaalvoordelen voor de

van begin 2018 vastgesteld door de ALV. Het is nu zaak om

leden. Het geeft ons tevens de noodzakelijke omvang om

in 2020 echt het verschil te maken met de innovatie van de

landelijke invloed te organiseren op dienstverlening en

dienstverlening.

informatiekundige ontwikkelingen. We zetten daarbij
in op groei die afhankelijk is van de mogelijkheden bij de

Belangrijke ontwikkelingen in dat verband zijn de Common

diensten en producten.

Ground en de regie op eigen gegevens. Common Ground
heeft als doelstelling te komen tot een landelijk netwerk van
voorzieningen. Gemeenten, andere overheidsorganisaties
en inwoners kunnen services van elkaar gebruiken om
gegevens real-time op te vragen. Dit is een voorwaarde om
de inwoners regie te kunnen geven op de eigen gegevens.
Dimpact omarmt deze ontwikkelingen en wil dit samen
met andere samenwerkingsorganisaties oppakken.
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Resultaat 2018
Financieel heeft Dimpact het jaar 2018 goed afgesloten met een resultaat van € 574K. De omzet van Dimpact is
toegenomen van € 10860K naar € 11532K. De bedrijfskosten zijn in 2018 redelijk stabiel gebleven (€ 2519K in 2017 en €
2613K in 2018).
De belangrijkste redenen voor het positieve resultaat in 2018 ten opzichte van de begroting zijn:
•

extra inkomsten door toetreding van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne tot de
coöperatie;

•

verschuiving van implementatie-ondersteuning bij nieuwe gemeenten naar 2019 in verband met het stopzetten van
de inrichting van de werkorganisatie Voorne;

•

het resultlaat is negatief beïnvloed door extra uitgaven voor innovatie, waaronder de innovatie-projecten
“Klantinteractie” en “Omgevingswet”.

Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves. Het eigen vermogen groeit in 2018 tot
€ 1.680K en ontwikkelt zich daarmee in lijn met het advies van de accountant.
Gegeven de groei van het aantal producten en lidgemeenten, adviseert de accountant de algemene reserves de komende
jaren te laten groeien tot ruim € 1.750K. Hiermee wordt ook rekening gehouden met verwachte kosten voor toekomstige
aanbestedingen.
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5. Financiële jaarstukken

Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

31-12-2018
€

31-12-2017
€

53.867
28.386

64.278
22.931

6.367
88.620

4.261
91.470

Vlottende activa
Vorderingen						2]
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa
Overige vorderingen
Totaal vorderingen

1.218.884
357.310
88.306
72.763
1.737.263

542.896
557.008
79.590
132.106
1.311.600

Liquide middelen

2.100.910

1.117.987

3.926.793

2.521.057

ACTIVA
Vaste Activa
Materiële vaste activa					
Inventaris
Gebruiksapparatuur

1]

Software

3]

Totaal activa

PASSIVA
			
Eigen vermogen						4]
Algemene reserves								
1.679.527
1.105.477
Kortlopende schulden					5]
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Overige schulden

Totaal passiva
*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.
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1.098.779
122.193
482.875
543.419
2.247.266

703.875
65.749
645.956
1.415.580

3.926.793

2.521.057

Winst- en verliesrekening over 2018
Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

11.532.488
8.344.784
3.187.704

10.860.471
8.051.685
2.808.786

2.079.994
27.129
506.188

2.050.786
18.384
449.999

2.613.311

2.519.169

574.393

289.617

550
-893
-343

750
-290
460

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

574.050

290.077

Vennootschapsbelasting

-

-41.630

Opbrengsten
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Brutomarge

6]
7]

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

8]
9]
10]

Som der kosten
BEDRIJFSRESULTAAT
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

11]
12]

13]

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.
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574.050

331.707

Kasstroomoverzicht 2018
Realisatie
2018
€
Resultaat ná belastingen
Afschrijvingen
Dotatie / vrijval voorzieningen

Realisatie
2017
€

574.050
27.129
601.179

331.707
18.384
350.091

-425.663
831.686
406.023

-319.646
-574.971
-894.617

Investeringen in:
- Materiële vaste activa
- Desinvestering verkopen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-24.279
-24.279

-80.046
-80.046

Mutaties liquide middelen

982.923

-624.572

1.117.987
2.100.910

1.742.559
1.117.987

982.923

-624.572

Mutaties werkkapitaal (exclusief liquide middelen):
- Kortlopende vorderingen
- Kortlopende schulden
Kasstroom uit operationele activiteiten

Liquide middelen
Begin boekjaar
Einde boekjaar
Mutaties liquide middelen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Grondslagen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening		
De activiteiten van coöperatie dimpact U.A., statutair gevestigd te Enschede, bestaan voornamelijk uit dienstverlening
op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij haar leden.De coöperatie is feitelijk gevestigd aan de
Zuiderval 96 te Enschede. De coöperatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 08154067.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans
en de exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Alle in
de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van coöperatie
dimpact U.A. zich verschillende oordelen en schattingen 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.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzijgd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

				

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.			
													

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat						
Algemeen

					

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.		
			
Resultaatbepaling

			

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor vermelde grondslagen.
Netto-omzet

				

Onder netto-omzet wordt verstaan: de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten,
onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.				

					

Kostprijs van de omzet
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan: de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en rentelasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
Pensioenregeling
Coöperatie Dimpact U.A. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de
Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt coöperatie Dimpact U.A. verplichte, contractuele of
vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 					
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
1] Materiële vaste activa
													
Het verloop van deze post in 2018 is als volgt:				
Gebruiks-					
					
Inventaris
apparatuur
Software
Totaal
								 €
€
€		
€
Stand per 31 dec 2017					
Investeringen			
Afschrijvingen
Desinvesteringen					
Boekresultaat desinvestringen					
Stand per 31 december					

64.278
4.579
-14.990
-		
53.867

Cumulatieve aanschaffingswaarde			
Cumulatieve afschrijvingen				
Stand per 31 december 					

76.717
22.850
53.867
20%

Afschrijvingspercentage						

22.931
14.950
-9.495
-		
28.386

4.261
4.750
-2.644
6.367

91.470
24.279
-27.129
88.620

101.638
73.252
28.386

13.989
7.622
6.367

192.344
103.724
88.620

20%-33%

20%

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa variëren van 20% tot 33%.

2] Vorderingen		

2018
€

Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
1.298.884
Voorziening wegens oninbaarheid
-80.000
		
1.218.884

2017
€
577.896
-35.000
542.896

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Omzetbelasting

357.310
357.310
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557.008
557.008

Overlopende activa

2018
€
88.306
88.306

Vooruitbetaalde bedragen

Overige vorderingen
Waarborgsommen
Netto lonen en voorschotten		
Overige vorderingen 		
		
De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

130
-		
72.633
72.763

2017
€
79.590
79.590

130
415
131.561
132.106

3] Liquide middelen
Rabobank 015.57.88.051 Rekening courant

1.050.571

68.396

Rabobank 329.06.57.043 Bedrijfsspaarrekening
Rabobank 329.06.56.756 Bedrijfsbonusrekening		
SNS 96.50.87.360 MeerSpaarRekening

34.835
34.796
12.712		
12.712
1.002.792
1.002.083
2.100.910
1.117.987

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

4] Eigen Vermogen
Algemene reserves
Het verloop van deze post in 2018 is als volgt:
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1.105.477
574.050
1.679.527
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773.770
331.707
1.105.477

5] Kortlopende schulden

31-12-2018
€

31-12-2017
€

99.015
23.178
122.193

44.403
21.346
65.749

1.098.779

703.875

482.875

-

482.875 		

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Pensioenpremies

											
Handelscrediteuren
Handelscrediteuren

Overlopende passiva
Vooruitgefactureerde bedragen
									
Overige schulden
Te betalen vakantiegeld en lonen
Accountantskosten
Overige schulden

104.892
7.000
431.527
543.419

De overige schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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98.007
8.000
539.949
645.956

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Huurovereenkomst kantoor
Per 1 april 2012 huurt Dimpact kantoorruimte aan de Zuiderval, kantoorlocatie Park Phi in Enschede.
Dit contract is per 1 april 2018 verlengd met 3 jaren tot 1 april 2021. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt
€ 65.000, - per jaar.
Leaseovereenkomst auto’s
Voor enkele medewerkers is Dimpact leasecontracten aangegaan met looptijden variërend van 39 tot 48 maanden.
Het gemiddelde leasebedrag bedraagt € 4.830 per maand.
Bodemprocedures
Op dit moment loopt er een juridische kwestie met Centric in verband met levering van software. Deze zaak is gericht
tegen Dimpact/Emmen enerzijds en Dimpact/Enschede anderzijds. Er zijn twee bodemprocedures gevoerd, waarbij de
rechter in beide zaken Dimpact in het gelijk heeft gesteld. Centric heeft hierop hoger beroep aangetekend. Uitspraak
hierover wordt niet eerder dan in 2020 verwacht.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018

2018
€

2017
€

11.525.328
7.160
11.532.488

10.860.471
10.860.471

Inkoop

8.344.784

8.051.685

Brutomarge

3.187.704

2.808.786

1.264.054

1.225.105

93.265
207.789
208.013
7.951
11.462
196.598
5.129
23.897
61.836

92.830
185.426
188.738
9.880
10.343
242.698
2.872
27.860
65.034

6] Omzet
Omzet
Sponsoring

7] Kostprijs van de omzet

8] Personeelskosten
Brutoloon
Vakantietoeslag
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onkostenvergoeding
Reiskostenvergoeding belast en onbelast
Loonkosten inleen personeel
Wervingskosten
Opleidingskosten
Overige personeelskosten

2.079.994
In 2018 had Dimpact 22 werknemers in dienst (2017: 21).
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2.050.786

9] Afschrijvingskosten
Inventaris
Gebruiksapparatuur
Software

10] Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Vervoerskosten
Marketing- & Communicatiekosten

Huisvestingskosten
Huur pand
Servicekosten
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Contributies en abonnenmenten
Porto- en kopieerkosten
Verzekeringen
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten
Advocaatkosten
Bestuurkosten
Reis-en verblijfskosten
Baten/lasten voorgaand boekjaar
Dotatie / vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Overige algemene kosten
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2018
€

2017
€

14.990
9.495
2.644
27.129

6.455
10.108
1.821
18.384

84.856
86.373
162.541
91.082
81.336
506.188

82.513
73.438
195.935
79.153
18.960
449.999

55.446
9.920
3.718
5.670
10.102
84.856

54.816
7.915
3.685
5.702
10.395
82.513

58.127
3.387
15.032
2.116
1.399
6.312
86.373

32.370
10.004
21.836
2.305
1.023
5.900
73.438

12.781
12.152
67.319
13.331
20.731
-23.784
60.000
11
162.541

12.567
19.341
92.842
15.996
16.202
3.860
35.000
127
195.935

Vervoerskosten
Leasekosten
Brandstofkosten
Onderhouds-en reparatiekosten
Overige autokosten

Marketing- & Communicatiekosten
Drukwerk en communicatiebenodigdheden
Kosten website, kennisbank en nieuwsbrief
Beursdeelname en congres
Seminars en bijeenkomsten
Representatiekosten
Overige Marketing- & Communicatiekosten

2018
€

2017
€

65.185
19.447
123
6.327
91.082

56.230
16.082
94
6.747
79.153

2.223
39.214
27.132
1.230
6.025
5.512

1.417
7.691
410
2.435
2.257
4.750

81.336

18.960

550
550

750
750

529
364
893

290
290

11] Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten

12] Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten
Heffingsrente
							

13] Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting boekjaar
Vennootschapsbelasting voorgaand boekjaar

-
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-41.630
-41.630

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

					

In de statuten is geen regeling omtrent de resultaatbestemming opgenomen, aangezien de coöperatie geen
winstoogmerk heeft. De directie zal een voorstel doen inzake de bestemming van het resultaat en voorleggen aan de
Algemene Leden Vergadering.
Resultaatbestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Leden Vergadering is het resultaat na
belastingen over 2018 ad € 574.050 toegevoegd aan de algemene reserves.
Namens directie en Raad van Commissarissen
Enschede, 19 juni 2019					

Enschede, 19 juni 2019

Directie:						Raad van Commissarissen:
De heer C.M.R. Bal					De heer J.A.S. Boomgaardt

…………………………………..........….....			 …………………………………..........….....
							Mevrouw C.W.M. Besselink
							…………………………………..........….....
						

De heer A.P.G. Groothedde

							…………………………………..........….....
							Mevrouw I.A.A. Oostmeijer-Oosting
							…………………………………..........….....
						

De heer H.J. ten Brinke

							…………………………………..........….....
							Mevrouw M.J.M. Meertens
							…………………………………..........….....
							De heer J.H. Dijkstra
							…………………………………..........….....
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur en de raad van commissarissen van Coöperatie Dimpact U.A.
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Coöperatie Dimpact U.A. te Enschede gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Coöperatie Dimpact U.A. per 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Dimpact U.A. zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van
een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere
informatie, die bestaat uit:
•
•

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de coöperatie te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de coöperatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken
van de interne beheersing;
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•

•
•

•
•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Enschede, 24 mei 2019
Hoogachtend,
SMK Audit B.V.
namens deze,
was getekend
H.H.M. Michorius RA
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