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Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden 

Stg. Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk, maandag 26 maart 2017, aanvang 19.30 uur, 

Verzamelgebouw Reeuwijk – Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk 

 
Aanwezigen: René Nauta, Trudy Six en Renske van Dam (VOKB), Johan van Eijk en Hans Verkaik 

(Wierickeland), Teus de Wit en Jan Geelhoed (Ver. Bedrijven Dammekant), Jac. Verkleij en Ineke 

Griffioen (OCB), Ko van Daalen (BOV), Schelto de Waard en Jan Oostveen(Gem.br. Fonds) Sander van 

Alten (Gem.br. Fonds en gemeente), Jan Dirk van Bennekum (Ver. AAR en Zoutman) 

Bericht van afmelding ontvangen van: Elly van Hanswijk (Ver. Meijefonds), Linda Verweij en Marko de 

Jong (Ver. AAR), Ver. Elf Graven. 

Namens Ons Fonds: Felix van Pelt, Rob La Gro, Nelis Visscher (en Zoutman), Gerda Kastelein (notuliste) 

 

 

1. Opening door Felix van Pelt  

Felix opent de vergadering om 19.35 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Namens de Bestedingscommissie van het Gemeentebreed Fonds zijn aanwezig 

Schelto de Waard, Jan Oostveen en Sander van Alten. Laatstgenoemde 

vertegenwoordigt tevens de gemeente.  

 

2. Vaststelling agenda en mededelingen vanuit het bestuur 

- Uittredend: Henri Stolwijk – Henri heeft plaatsgenomen in de Bestedingscommissie. 

- Nieuw in bestuur: Nelis Visscher – Nelis is vanaf het begin al betrokken bij Commissie 

Trekkingsgebieden. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst van 09-10-17 

Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Communicatie / website 

Opgemerkt wordt dat bestuursmutaties niet altijd bekend zijn bij Ons Fonds. Graag 

doorgeven, zodat we de website kunnen bijwerken. De website is wat aangepast en 

gebruiksvriendelijker gemaakt. Jac. Verkleij merkt op dat registratie via de website 

niet lukte. Gerda kijkt dit na en stuurt via e-mail een registratieformulier toe. 

 

5. Stand van zaken – presentatie financiën 

5.1.  Termijnplanning (zie bijlage, sheet 1) 

Helaas is deze PowerPointpresentatie te onduidelijk om van het scherm af te lezen. 

Felix loopt de punten even door. De termijnplanning vermeldt wat er per 2018 in het 

potje van de verenigingen is gestort en wat er nog te besteden valt. Nog niet 

verwerkt in dit document zijn: de plannen voor camerabewaking van Ver. AAR 

(werd recent medegedeeld). Ook nog niet verwerkt is dat de gelden van 2014 van 

PMR Rijnhoek en Water en Eilandjes (na vier jaar zonder plannen of besteding) 

vervallen naar het Gemeentebrede Fonds. E.e.a. wordt volgens het convenant 

uitgevoerd. De post Gemeentebreed Fonds is nog niet bijgewerkt met de verhoging 

vanuit Rijnhoek en Water en Eilandjes.  

René Nauta vraagt of de gelden die niet zijn opgenomen verdeeld kunnen worden 

onder de andere trekkingsgebieden. Dit is niet mogelijk en ook nooit zo afgesproken.  
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De jaarrekening ligt bij de accountant en wordt voor 1 mei a.s. bij de gemeente 

ingediend. Na goedkeuring komt het document op de website. De vermelde cijfers 

zijn onderdeel van de jaarrekening.  

 

5.2 Financiële overzichten (zie bijlagen, sheet 2, 3 en 4) 

Het overzicht geeft de stand van zaken per 31-12-2017 weer per vereniging. Het laat 

zien wat er besteed is en wat er nog in de pot zit (laatste kolom).  

Genoemde gegevens komen terug in de balans.  

Het Gemeentebreed Fonds zou nog gelden beschikbaar hebben, maar heeft 

ondertussen alles besteed.  

 

6. Stand van zaken Gemeentebreed Fonds (zie separate bijlage) 

Jan Oostveen, voorzitter van de Bestedingscommissie van het Gemeentebreed 

Fonds loopt de PowerPointpresentatie door. Hij vertelt dat het budget van 2017 

volledig is aangewend, maar nog niet alles is betaald. Voor 2018 is 1/3 deel van 72K 

aangewend, een aantal aanvragen is onduidelijk i.v.m. Btw. De 

Bestedingscommissie hanteert een duidelijke toets der criteria om de aanvragen 

doelmatig te beoordelen en wint daarvoor ook extra informatie in. Door aanvragen 

van een andere kant te belichten worden ze soms wel gehonoreerd. De commissie 

begeleidt de aanvrager daarin. Vijf aanvragen zijn gehonoreerd (zie overzicht). 

 

Gevraagd wordt wat de centrummanager meer gaat doen dan inzet voor retailers 

Bodegraven. Jeroen Wichers wordt een intermediair tussen gemeente en retailers. Hij 

gaat proactief de kernen bezoeken en zal daarbij zijn kennis overdragen. De initiële 

actie ligt bij hem, maar in 2019 mag verwacht worden dat retailers hem benaderen.  

 

Jan sluit af met een oproep om suggesties aan te dragen voor nieuwe projecten. 

 

7. Verenigingen – mededelingen van het bestuur 

7.1. - Gebiedsindeling (zie bijlage kaartgebiedsindeling, sheet 5) 

De gebiedsindeling is in kaart gebracht en staat vermeld op de website. 

7.2 - Kort verslag 2017 opgerichte verenigingen (zie bijlage, sheet 6) 

Het overzicht laat o.a. het aantal bedrijven per gebied zien en wat de gebieden 

konden besteden in 2017.  

7.3 - Overzicht verenigingen 2018 

Dit overzicht laat de stand van zaken per 2018 zien. Er waren een paar 

verschuivingen doordat wat bedrijven overgingen van VORT naar Zoutman. Verder 

laat het zien wat de gebieden gaan besteden. Daarnaast is een extra kolom 

toegevoegd voor de inhoudingen die naar het Gemeentebreed Fonds gaan. Per 

2017 is het opgeheven buitengebied opnieuw ingedeeld in VORT, Ver. Wierickeland, 

Ver. Bedrijven Dammekant en Ver. Meijefonds. PMR Rijnhoek en Water en Eilandjes 

leveren 2014 in aan het Gemeentebreed Fonds. 

 

I.v.m. de privacywetgeving wordt het adressenbestand niet meer aangevuld door 

gemeente, waardoor Ons Fonds het moet doen met de gegevens die er zijn. Het 

OPBR is momenteel druk doende om alle adressen in kaart te brengen.  
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8. Rondvraag 

Dirk Jan van Bennekum merkt op dat de voormalige Commissie Duurzaamheid een 

project voor zonnepanelen op Zoutman opzette, waarbij zij een bedrijf inschakelden 

voor onderzoek. De commissie is opgeheven, maar de aanloopkosten voor het 

project zijn in rekening gebracht bij Zoutman. Hoe wordt dit afgehandeld? Felix 

vertelt dat het OPBR de projecten oppakt en de commissies niet langer onderdeel 

van Ons Fonds zijn. Felix en Nelis gaan dit verder uitzoeken.  

 

Johan van Eijk vraagt of er meer onderhanden projecten bekend zijn dan er op de 

website staan. Dat is inderdaad het geval, maar het is de eerste keer dat er een lijst 

wordt gepresenteerd waar de projecten op staan. Deze lijst komt op de website.  

 

Trudy Six vraagt of Ons Fonds, nu het op poten staat, nog steeds 6% nodig heeft voor 

algemene kosten. Rob La Gro verzekert de aanwezigen dat het geld echt nodig is 

om kosten te betalen voor de accountantscontrole, het secretariaat, aanpassingen 

van de website en de retributieregeling waar erg veel geld in gaat zitten. Er wordt 

scherp op de kosten gelet, maar deze investeringen wel blijven lopen. 

 

Teus de Wit is benieuwd naar de realisatie van de projecten en de plannen die er 

zijn. Hij zou graag in oktober een verslag van het bestuur zien. Felix vindt dit een 

uitstekend idee en stemt daarmee in. De activiteiten worden ook in  het jaarverslag 

vermeld (in juni op de website, samen met de jaarrekening). Nelis Visscher vertelt dat 

op Zoutman nu in drie fasen camerabeveiliging aanlegt. De toegangswegen, 

uitgangen en hoofdwegen worden met camera’s bewaakt en ook de 

binnenwegen worden aangesloten. Verder werden er drie AED’s geplaatst en zijn er 

regelmatig netwerkbijeenkomsten. 

 

9. Volgende vergadering – maandag 8 oktober 2018 – aanvang 19.30 uur. 

Plaats nog nader te bepalen. 

 

10. Sluiting  

Felix sluit de vergadering af om 20.33 uur. 


