
Convenant 2017 - 2021

Veranderingen voor de periode 2017 – 2021

• Instelling van een fonds voor gemeentebrede initiatieven

• Gescheiden rollen tussen initiërende verenigingsstructuur en 
beheerder van bijeengebrachte middelen
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Convenant 2017 - 2021

Concreet:
• Ons Fonds krijgt gemeentebreed fonds
• Ons Fonds krijgt Bestedingscommissie die gemeentebreed fonds 

beheert
• Besturen van beherende en bestedende organen zodanig 

samengesteld dat onafhankelijkheid van elkaar wordt gewaarborgd
• De Bestedingscommissie bestaat uit tenminste vijf leden; een 

vertegenwoordiger van de gemeente heeft ook zitting in de 
Bestedingscommissie
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Wijziging van de statuten I

Bestedingscommissie
• Er komt een bestedingscommissie gemeentebreed fonds
• Bestedingscommissie is bevoegd tot alle beslissingen ten aanzien van 

bestedingen uit het gemeentebrede fonds
• Bestedingscommissie is gebonden aan de doelstellingen van de stichting en 

het convenant
• Bestedingscommissie bestaat uit tenminste 5 leden waaronder 

vertegenwoordiger gemeente
• Leden Bestedingscommissie zijn brede vertegenwoordiging vanuit 

vondernemers Bodegraven-Reeuwijk benoemd door bestuur Ons Fonds
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Wijziging van de statuten I

Tekst wijziging doelstelling

• Artikel 2:
• Invoegen: “- het beheren van het gemeente brede fonds” 

4



Wijziging van de statuten I

Tekst bestedingscommissie (artikel 10)

• “1. De bestedingscommissie gemeente breed fonds, hierna ook te noemen: 
• "de bestedingscommissie", is bevoegd tot alle beslissingen ten aanzien van 

bestedingen uit het gemeente brede fonds en is hierbij gebonden aan de 
doelstelling van het gemeente brede fonds en aan de voorwaarden opgenomen in 
het tussen de stichting en de gemeente (alsdan) geldende convenant. 

• 2. De bestedingscommissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit ten 
minste vijf leden. 

• 3. De leden van de bestedingscommissie worden benoemd uit een brede 
vertegenwoordiging vanuit de ondernemers in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, alsmede uit tenminste één vertegenwoordiger vanuit de Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk“
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Wijziging van de statuten II

Bestuur Ons Fonds

• Minimaal aantal bestuursleden wordt teruggebracht tot 3
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Wijziging van de statuten II

Tekst aantal bestuursleden (artikel 4 lid 1):

“Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.“
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Wijziging van de statuten III

Wijziging vergadering trekkingsgebieden

• Raad van Advies wordt hernoemd Vergadering van trekkingsgebieden
• Tenminste tweemaal per jaar bijeenkomst
• Vergadering bestaat uit een vertegenwoordiger van ieder 

trekkingsgebied en het bestuur van de Stichting Ons Fonds
• Tenminste eenmaal per jaar bespreking jaarrekening en hoofdlijnen 

beleid
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Wijziging van de statuten III

Tekst vergadering van trekkingsgebieden (artikel 8) eerste deel:

• 1. De stichting kent een vergadering van trekkingsgebieden. De vergadering 
van trekkingsgebieden is het knooppunt voor alle informatie het 
ondernemersfonds betreffende en draagt zorg voor goede communicatie 
tussen stichting en ondernemers. In genoemde vergadering stelt het 
bestuur de trekkingsgebieden op de hoogte van alles aangaande het fonds 
en de trekkingsgebieden. 

• 2. De vergadering van trekkingsgebieden vindt tenminste tweemaal per 
jaar plaats. 

• 3. De vergadering van trekkingsgebieden bestaat uit ten minste één 
vertegenwoordiger van ieder trekkingsgebied en uit het bestuur van de 
stichting. 
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Wijziging van de statuten III

Tekst vergadering trekkingsgebieden (artikel 8) tweede deel:

• 4. De vergadering van trekkingsgebieden wordt geleid en voorgezeten door de voorzitter 
van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan 
te wijzen bestuurslid op als voorzitter. 

• 5. Een ieder die zitting heeft in de vergadering van trekkingsgebieden heeft één stem. 
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle 
besluiten omtrent te geven advies van de vergadering van trekkingsgebieden genomen 
met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

• 6. Tenminste eenmaal per jaar komen de vergadering van trekkingsgebieden en bestuur 
in een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de 

• jaarrekening van de stichting en van de hoofdlijnen van beleid. Een ieder die zitting heeft 
in de vergadering van trekkingsgebieden heeft één stem. Voor zover in deze statuten 
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met een 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
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Vereniging OPBR

Vereniging Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk
• OPBR krijgt rechtspersoonlijkheid
• Volledig gescheiden van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-

Reeuwijk
• Nieuw bestuur; geen overlap bestuursleden tussen Stichting en 

Vereniging
• Vereniging is de overkoepelende vereniging voor alle ondernemers en 

initieert en coördineert activiteiten in Bodegraven-Reeuwijk
• Stichting beheert de gelden uit de WOZ opslag en regelt en erkent 

indeling trekkingsgebieden
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