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Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden Stichting Ons Fonds maandag 

13 maart 2017, aanvang 20.00 uur, Zalencentrum de Brug, te Reeuwijk. 

 

Aanwezigen: Peter Domburg (OCB), Hans Slof (P.M. Rijnhoek), Jos van der Bas Jr. (Van der 

Bas Transport), J.M. van der Bas (Buitengebied), Hans Verkaik (Wierickeland) Jaap van der 

Steen (Buitengebied), T.C. de Wit (Dammekant), Jan Dirk van Bennekum (Zoutman), Chr. 

Buitelaar (VWR en Verbond Ver. Eigenaren Reeuwijkse Plassen), Diederik Vergeer (Reeuwijk-

Dorp), Arie Elderhorst (Elf Graven), Hans Vonk (Elf Graven), Linda Verweij (AAR), Jac. Verkleij 

(OCB), Ton Vergeer (Buitengebied), Evert Verkleij (Reeuwijk-Dorp), Johan de Haas (OPBR, 

Zoutman), Ko van Daalen (OPBR, BOV), Alie Kersbergen (VOKB), Nico van der Does (OPBR, 

ROV), Sander van Alten (gemeente)Felix van Pelt, Rob la Gro, Henri Stolwijk en Ernst van 

Waveren namens Ons Fonds, Gerda Kastelein (notuliste). 

 

Bericht van afmelding ontvangen van: Rob de Wijn (Zoutman), Jim Koster (Bruggeakker), 

Johan van Eijk (Wierickeland), Cees van Uunen (Ons Fonds) 

 

 
1. Opening - Felix van Pelt  

Felix opent de vergadering om 20.00 uur. De verenigingen VOKB. OCB, Rijnhoek, AAR, 

Zoutman, Wierickeland, Elf Graven zijn aanwezig. Niet aanwezig zijn een vertegenwoordigers 

van Bruggeakker en De Meije. Dhr. De Wit is aanwezig namens ondernemers van de 

Dammekant. 

Hans Vonk meldt dat in de agenda staat dat Elf Graven een vereniging in oprichting is. Dat is 

zeker niet het geval. 

De brief die de gemeente stuurde n.a.v. de belastingheffing, heeft bij een aantal van de 

aanwezigen vragen opgeroepen. De gemeente heeft hen voor vanavond uitgenodigd om 

vragen te stellen aan het bestuur van Ons Fonds. Beide heren Van der Bas waren 

aangesloten bij de opgeheven vereniging Buitengebied. Zij willen weten of zij het geld over 

2014, 2015 en 2016 terugkrijgen, of dat het in de pot van de nog op te richten vereniging 

Reeuwijk-Dorp wordt gestopt. Felix verzekert de heren dat zij – net als alle andere leden van 

de voormalige vereniging Buitengebied - retributie krijgen over 2014, 2015 en 2016. 

Vanaf 1-1-2017 is echter het nieuwe convenant in werking gegaan en zijn de bedrijven 

geografisch ingedeeld bij de kernen waar ze gevestigd zijn. Evert Verkleij vertegenwoordigd 

samen met Diederik Vergeer Reeuwijk-Dorp. 

Dhr. Buitelaar is als particulier watereigenaar aanwezig en representeert de verenigingen van 

watereigenaren: VWR, Vereniging natuurbehoud plas Gravekoop, Vereniging van eigenaren 

Sluipwijkse Plassen. Felix is verheugd dat deze grote groepering zich bij monde van Buitelaar 

laat vertegenwoordigen. Er zit veel geld in hun pot wat men kan besteden. 

Sander van Alten is aanwezig namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

 

2. Mededelingen 

- wijzigingen organisatie en statuten 

De bedoeling van deze avond is om de statutenwijziging en de cijfers te bespreken en om 

uitleg te geven over het Gemeentebrede Fonds. 

 

Er is een bericht gekomen van Jan Dirk van Bennekum als reactie op het ontbreken van de 

statuten als bijlage van de agenda. Volgens art. 12 lid 3 moet het bestuur voorafgaande aan 

de vergadering de woordelijke tekst van de statutenwijziging bekendmaken. Die 

mogelijkheid is de verenigingen nu ontnomen. Rob la Gro licht dit toe onder punt 4. 
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3. Verslag vorige bijeenkomst van 03-10-2016 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen op het verslag. De notuliste zorgt ervoor dat het 

verslag op de website komt van Ons Fonds.  

 

4. Statutenwijziging Ons Fonds – Rob la Gro 

Terugkomend op de e-mail van Van Bennekum legt Rob uit dat art. 12 lid 3 van de statuten 

gaat over de vergadering van het bestuur. Niet over de vergadering van de 

trekkingsgebieden (of de Raad van Advies; die niet is ingesteld). Aan de hand van een 

presentatie bespreekt Rob de wijzigingen in de statuten.  

 

In de statuten zijn drie wijzingen aangebracht, t.w.: 

- Bestedingscommissie  

- Bestuur Ons Fonds / minimaal 3 personen 

- Vergadering trekkingsgebieden 

Zowel de statuten als de uitleg erover via de PowerPointpresentatie zijn op de website van 

Ons Fonds geplaatst.  

 

Gevraagd wordt wat een trekkingsgebied is. Volgens het convenant is het een geografisch 

aaneengesloten gebied, waarin de belangen van ondernemers worden vertegenwoordigd 

door een, door de stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, erkende vereniging.  

Dhr. Buitelaar vraagt waarom hij als particulier eigenaar van onroerend goed daaraan mee 

moet doen. Rob legt uit dat het in beginsel om ondernemers gaat, maar dat het een heffing 

is op niet-particulier vastgoed, zoals in het geval van eigenaren en gebruikers van eilanden 

etc. Als men meent dat de heffing ten onrechte is gedaan, dan is het niet zinvol om dit te 

uiten richting Ons Fonds, aangezien de gemeente het geld int. Ons Fonds is slechts 

subsidieontvanger en kassier voor projecten van de trekkingsgebieden. De gemeente heeft 

in haar brief uitleg gegeven wat Ons Fonds is en wat de heffing inhoudt. Felix geeft, buiten de 

vergadering om, dhr. Buitelaar graag informatie over hoe de verenigingen van 

watereigenaren tezamen een trekkingsgebied kunnen vormen en het geld aanwenden.  

In het convenant zijn agrariërs vrijgesteld, zo ook sport en culturele instellingen. Die discussie is 

gevoerd, de besluitvorming is door de gemeente gedaan. De gemeenteraad heeft 

eveneens besloten hoe het geld besteed wordt, als we daar niet mee instemmen, dan 

krijgen we ook het geld niet, legt Rob uit.  

 

Er wordt opgemerkt dat er de afgelopen jaren geen Raad van Advies was. Kan de tekst in 

de statuten dan zo gewijzigd worden? Rob deelt mede dat de notaris in plaats van een 

Raad van Advies akkoord gaat met het gremium dat er nu is: een vergadering van 

vertegenwoordigers van de trekkingsgebieden. Als aanwezigen het daar niet mee eens zijn 

dan dient er alsnog een adviesraad opgetuigd te worden. Daardoor dient er dan wel weer 

een extra vergadercyclus te worden opgezet waar niemand op zit te wachten. Vervolgens 

wordt dan die Raad weer opgeheven en omgezet naar de situatie zoals die hierboven wordt 

geschetst. Op deze manier wordt eveneens de instemming verkregen van de 

trekkingsgebieden en wordt voldaan aan de strekking van de bepaling. Zolang  de 

statutenwijziging niet is goedgekeurd, kan er  geen uitbetaling uit  het gemeentebrede fonds 

worden gedaan.  

 

In het OPBR zijn alle initiërende projecten ondergebracht. Er is nu nog een personele unie 

tussen het OPBR en het bestuur van Ons Fonds. Die worden nu strikt gescheiden: het OPBR 

wordt een vereniging, krijgt een eigen bestuur en andere statuten. 

 

De heer De Wit vraagt aan wie de bestuurders van de stichting en de bestedingscommissie 

verantwoording afleggen. Rob vertelt dat Ons Fonds een stichting is, géén vereniging. Het 
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heeft geen leden aan wie ze verantwoording afleggen. De bestedingscommissie dient te 

handelen onder andere conform het convenant hetgeen uitdrukkelijk in de statuten wordt 

vastgelegd. De gemeente controleert in dit verband ook weer de uitvoering van het 

convenant. De Bestedingscommissie stelt jaarlijks een programma op en overlegt met de 

ondernemers, waaronder de vergadering van trekkingsgebieden. Dat alles staat los van het 

te besteden geld van de trekkingsgebieden, zij beslissen zelf waaraan het wordt besteed 

(minus 6% administratiekosten).  

 

Na de presentatie vraagt Rob of een ieder kan instemmen met de statutenwijziging. Dat 

kunnen de aanwezigen. Evert Verkleij wil echter eerst andere punten behandeld zien, omdat 

er nog verenigingen opgericht moeten worden. Rob verzekert hem dat de 

statutenwijzigingen niets met de verdeling van de trekkingsgebieden te maken heeft. 

 

De huidige statuten gaan over de situatie van drie jaar terug, er zijn nu wat regels veranderd 

betreffende de restitutie, wat een besluitvorming was van de gemeente.  

Evert Verkleij vraagt wat er gebeurt als het geld in het Gemeentebrede Fonds niet besteed 

wordt. Van wie is dat geld? Rob vertelt dat hij niet verwacht dat er geld in de pot blijft zitten, 

iedereen in Bodegraven-Reeuwijk kan immers een aanvraag doen bij het Gemeentebrede 

Fonds. Zo is dat vastgelegd. In het convenant is vastgelegd dat de Bestedingscommissie van 

te voren een jaarprogramma maakt waaraan ze het geld willen besteden. Op dit moment 

zijn er al drie aanvragen ingediend die wachten op reactie. Een daarvan is de aanleg van 

glasvezel in de gehele gemeente. Zou het Fonds na vijf jaar geen voortzetting hebben, dan 

dient in dat kader ook een beëindigingsregeling te komen voor de niet bestede gelden. 

 

Jaap van der Steen vraagt wat je moet doen als je je niet thuis voelt bij het trekkingsgebied. 

Hij vindt het fonds een goed initiatief voor winkeliers, maar niet voor ondernemers in het 

buitengebied. De trekkingsgebieden zijn volgens het convenant aaneengesloten 

geografische gebieden. Hij kan zich daarom niet zo maar bij een ander gebied aansluiten.  

 

Evert Verkleij heeft nog steeds geen goed gevoel bij de statutenwijzigingen. De nog op te 

richten verenigingen hebben tenslotte een inhaalslag te doen voor Gemeentebrede Fonds. 

Hij heeft bovendien gehoord dat als een trekkingsgebied het geld niet binnen vijf jaar heeft 

uitgegeven, het saldo naar het Gemeentebrede Fonds gaat. Rob nuanceert de regeling: het 

geld blijft gereserveerd voor nog niet opgerichte verenigingen. Zij krijgen een extra jaar om 

het geld te besteden. Verenigingen krijgen vier jaar de tijd om geld uit te geven, daarna 

vervalt het eerste dotatiejaar ervan in het gemeentebrede pot. Dit alles heeft niets te maken 

met de voorgestelde statutenwijziging.  

 

5. Stand van zaken financiën – Ernst van Waveren  

– Restitutie 2014, 2015, 2016 agrariërs 

Bijna alle retributiebetalingen zijn gedaan. Agrariërs van wie het bankrekeningnummer niet 

bekend was, zijn aangeschreven. Slechts een enkeling heeft (nog) geen geld ontvangen, 

omdat men niet reageert op onze brieven. 

 

- Restitutie 2014, 2015, 2016 sport en cultuur 

Idem als bij agrariërs. 

 

- Afrekening Buitengebied 

De ondernemers van het Buitengebied zijn eveneens aangeschreven. De lijst met 

bankrekeningnummers is bijna compleet, de ondernemers krijgen in april hun geld terug. 
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- Voorlopig financieel jaaroverzicht 2016 

N.a.v. de cijfers merkt Evert Verkleij op dat helder is waar er geld wordt uitgegeven en waar 

er behoefte aan is, maar het geeft ook glashelder aan dat veel gebieden nog niet hebben 

besteed. Henri Stolwijk reageert daarop door te vertellen dat bij de bedrijventerreinen 

behoorlijke bedragen al zijn gereserveerd en verplichtingen zijn aangegaan, bijvoorbeeld 

voor camerabewaking. Het overzicht is op kas basis. Toch ziet Verkleij niet hoe je nu plannen 

kan maken voor het buitengebied. Het is eerder geprobeerd, maar niet gelukt.  

Ko van Daalen haakt hierop in door aan te geven dat je gebieden ook kunt splitsen om de 

zaak in beweging te krijgen. Felix meldt dat hij in het volgende agenda punt hierop zal 

terugkomen. 

 

- Voorlopig overzicht te besteden per vereniging in 2017 en 2018 

Gebieden dragen nu nog niet bij aan gemeentebrede fonds, dat doen zij pas in 2018 met 

een afdracht van 15%.  

 

Evert Verkleij pleit ervoor dat de driejaarregeling van niet besteed geld wordt aangepast. De 

verenigingen die nog niet zijn opgericht, staan op ruime achterstand. Zij kunnen pas 

nadenken over besteding als ze zijn opgericht. Zijn bedrijf zat in het Buitengebied en gaat nu 

naar Reeuwijk-Dorp. Uitgelegd wordt dat er helemaal niets in de pot van Reeuwijk-Dorp zit, 

want al het geld van voorgaande jaren wordt geretribueerd. Er is niets aan de hand: als de 

vereniging dit jaar wordt opgericht, hebben ze tot 2020 de tijd om het geld uit te geven.  

 

Er volgt een discussie over de onbekendheid van het bestaan van Ons Fonds. Henri Stolwijk 

denkt dat Ons Fonds z’n best heeft gedaan om het onder de aandacht te brengen. Nu de 

gemeente een brief heeft gestuurd, wordt men wakker geschud. Dhr. Buitelaar vindt het 

vreemd dat de discussie tot nu toe alleen met ondernemers werd gevoerd. Zo was men niet 

op de hoogte dat watereigenaren ook meedoen. De gemeente had de verenigingen al 

moeten verwittigen, zoals ze dat nu met particulieren doen. Het was gewoonweg niet helder. 

In de vergadering wordt opgemerkt dat men al drie jaar een aanslag hiervoor heeft gehad 

en dat er bovendien uitgebreid in de gemeenteraad over vergaderd is met alle publiciteit. 

De voorlopige cijfers en de begroting voor 2017 en 2018 kunt u nalezen op onze website. 

 

6. Trekkingsgebieden 

Felix legt uit dat men destijds in samenwerking met de Kamer van Koophandel tot een 

verdeling kwam van 14 tot 18 gebieden. Het Buitengebied was dankzij inspanningen van 

Evert Verkleij al eerder opgericht. Twee jaar geleden heeft de vereniging zich opgeheven, 

omdat er geen draagvlak meer was. Daaruit is in 2017 tot een nieuwe setting gekomen door 

(voorlopig) vier verenigingen op te richten: Wierickeland, Meije, Dammekant en Reeuwijk-

Dorp. Ondernemers in deze gebieden krijgen deze maand nog een uitnodiging tot het 

bijwonen van een oprichtingsvergadering. Adreslijsten worden doorgestuurd.  

 

Reeds opgerichte verenigingen: 

- VOKB 

- OCB 

- Bruggeakker –Reeuwijk 

- Ver. AAR  

- Zoutman 

- Elf Graven Reeuwijk  
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Nog op te richten verenigingen: 

- Wierickeland - Zou vorig jaar opgericht worden, maar door het overlijden van 

initiatiefneemster Joke Kaptein is dit helaas niet doorgegaan. 

- Meije 

- Dammekant 

- Reeuwijk-Dorp 

- Wierickeland 

- Rijnhoek - Gaat uit het OCB, heeft al een parkmanagement. 

 

Over blijft: een vereniging van watereigenaren. Felix het fijn vinden om met de 

watereigenaren een gesprek te voeren. Kan dhr. Buitelaar daarvoor zorgen en kan hij zorgen 

dat  hij voldoende representatief is om namens deze groepering dit gesprek aan te gaan? 

Dhr. Buitelaar zegt dat graag te zullen doen.  

 

Evert Verkleij vraagt wanneer hij een deelnemerslijst kan verwachten. Felix vertelt dat die lijst 

er is, maar dat er helaas geen namen bij staan. Die krijgt de gemeente niet los bij de BSGR.  

Jan Dirk van Bennekum geeft als tip mee dat ze het in Rotterdam anders aanpakken: je kan 

bij de BSGR wel lijsten krijgen met adressen en bedragen én lijsten met namen en adressen, 

zónder bedragen. Sander van Alten neemt deze tip mee naar de gemeente.  

 

7. Rondvraag  

Teus de Wit geeft een suggestie mee aan Ernst van Waveren m.b.t. de besproken cijfers: 

verander bij de tekst boven 2017 en 2018 van ‘voorlopige cijfers’ in ‘begroting’. 

  

Dhr. Buitelaar kan het verslag van 3 oktober jl. niet op de website vinden. Gerda zal daarvoor 

zorgdragen.  

Naar aanleiding van een korte discussie of er al dan niet gesproken is over leden van de 

stichting, merkt Rob la Gro op dat alleen verenigingen die nu bestaan én erkend zijn formeel 

iets te zeggen hebben over de statuten. Om te weten aan welke voorwaarden een 

vereniging dient te voldoen om erkend te worden, adviseert Rob dhr. Buitelaar om contact 

op te nemen met Felix van Pelt. 

 

Jaap van der Steen vraagt of het Buitengebied dezelfde behandeling kan krijgen als de 

agrariërs. Rob verzekert hem dat deze discussie breed is gevoerd in de 

gemeenteraadsvergadering. Voor de komende vijf jaar blijft de situatie zoals die nu is. 

 

Evert Verkleij komt nog even terug op de besproken statutenwijziging: hij is niet akkoord 

gegaan. Er is volgens hem nog niet gestemd. Rob geeft aan dat die discussie al gevoerd is 

en de aanwezigen hebben ingestemd. Bovendien heeft een vereniging die nog niet is 

opgericht geen stemrecht. Evert is het hiermee niet eens. De statutenwijziging op zich is niet 

raar, maar hij wilde zijn besluit tot het einde bewaren. Rob wil dit punt afsluiten,.. Er zijn een 

aantal dingen die het Buitengebied toen niet kon oplossen. Nu is het gebied anders 

ingedeeld, dat wil echter niet zeggen dat het nu wel opgelost wordt. Ze moeten eerst een 

zinvolle besteding vinden, maar die koers is nog niet gelopen en na een tijd verloopt dat en 

zijn ze het geld kwijt aan het Gemeentebrede Fonds.  

Rob vraagt de vergadering van vertegenwoordigers van de trekkingsgebieden nogmaals of 

zij bezwaar hebben, hetgeen niet het geval is en stelt voordat aantekening wordt gemaakt 

in de notulen dat Verkleij een voorbehoud maakt voor de goedkeuring van de statuten. 

Verkleij stemt daarmee in. 

 

Nico van der Does reageert op voorgaande stevige discussie door te zeggen dat we aan 

het begin staan van een nieuwe cyclus. Daarom is het van belang om een goede aftrap te 

maken en niet tegengesteld de ruimte te verlaten. Door wat meer uitleg te geven over de 
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scheiding tussen Ons Fonds en het OPBR, de plaats van de Bestedingscommissie en het 

Gemeentebrede Fonds wordt e.e.a. wellicht een stuk duidelijker. Het organogram van de 

organisatiestructuur wordt daarop getoond (zie website).  

In het organogram is te zien dat de Bestedingscommissie het Gemeentebreed Fonds 

coördineert. Ko van Dalen voegt toe dat de verenigingen plannen kunnen indienen bij de 

Bestedingscommissie. Verder kunnen ze aanhaken bij de verschillende projecten die onder 

het OPBR hangen. Mocht men voor het eigen trekkingsgebied geen bestedingsdoel weten, 

dan kan men er ook voor kiezen om een bepaald doel te sponsoren.  

Verder wordt uitgelegd dat het nieuwe bestuur van het OPBR, waar Ko, Nico, Johan de Haas 

en Jim Koster deel van uitmaken, het Economisch Beleidsplan als leidraad aanhouden. 

Bereikbaarheid en vindbaarheid zijn projecten waar zij o.a. mee aan de slag gaan. Verder 

kijken in kansen, niet in problemen. Daarin kunnen we elkaar versterken, vindt Ko. 

Evert vraagt of ze met het geld ook een sportvereniging kunnen steunen. Dat kan inderdaad, 

als dit idee draagvlak binnen het trekkingsgebied heeft. Bedrijven kunnen er dan 

bijvoorbeeld voor kiezen om hun eigen sponsorbedrag te verlagen. Gebieden kunnen er ook 

voor kiezen om een project in een ander gebied te steunen, omdat ze het een warm hart 

toedragen. Wees vooral creatief, is het advies van Ko. Als voorbeeld geeft hij dat er, na een 

noodsituatie, geld is vrijgemaakt om voor een restaurant een defibrillator aan te schaffen. 

Zonder Ons Fonds was dat niet gebeurd en het feit dat we nu bij elkaar zitten is al ontzettend 

positief, vindt Ko. Bovendien, nu iedereen meebetaalt, zijn er geen freeriders meer.  

Evert denkt, hierop inhakend, dat er winst valt te behalen in de communicatie over Ons 

Fonds, omdat veelal onduidelijk is wat wel en niet mag. Een plan van aanpak zou erg prettig 

zijn. Wellicht kunnen verenigingen delen wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan en hoe 

zij e.e.a. ingevuld hebben? Henri vertelt dat het onderwerp de afgelopen jaren veelvuldig op 

de agenda heeft gestaan. De opkomst was toen helaas vaak lager dan nu het geval is.  

Teus de Wit adviseert om niet te wachten op informatie, maar je proactief op te stellen. Het 

staat verenigingen vrij om onderling elkaars plan van aanpak te bespreken. Evert geeft aan 

vanavond nieuwe informatie te hebben gekregen. Ze hebben indertijd niet stilgezeten, ze zijn 

afgebrand, maar gaan nu opnieuw beginnen. Nico van der Does vindt het daarom goed 

dat ze er zijn. Het contact moet van verschillende kanten komen: de trekkingsgebieden, de 

ondernemers, maar ook van het OPBR. Zij zullen ook met de verenigingen van 

trekkingsgebieden praten om te kijken wat er leeft en speelt. 

 

Diederik Vergeer had een andere volgorde in de agenda logischer gevonden: eerst 

beginnen met de trekkingsgebieden, i.p.v. de statutenwijzigingen. 

Rob zegt dat het bestuur dacht dat de statutenwijziging een eenvoudig agendapunt zou zijn 

en er dan meer tijd voor de cijfers zou zijn. Vandaar. Er zijn nu evenwel veel vragen gesteld 

die niet direct op de statuten wijziging zien. 

 

8. Volgende vergadering:  

Normaliter vindt er pas in het najaar een vergadering plaats. Felix stelt voor om tussentijds 

nog een vergadering in te plannen, waarvoor men tijdig een vooraankondiging ontvangt. 

 

9. Sluiting  

Felix bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de vergadering 

om 21.55 uur en nodigt een ieder uit voor een borrel aan de bar. 


