Verslag
Bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden
Stg. Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk, maandag 8 oktober 2018, aanvang 19.30 uur,
Zalencentrum de Brug Reeuwijk.
Aanwezig zijn: Jan Geelhoed en Teus de Wit (Dammekant), Peter Domburg en Ineke Griffioen (OCB),
Hans Vonk en Bert Bras (Elf Graven), Chris Buitelaar (Water en Eilandjes), Jan Dirk van Bennekum, Esther
van de Graaf, Rob de Wijn en Nelis Visscher (Zoutman, laatstgenoemd ook namens Ons Fonds), Renske
van Dam (VOKB), Ko van Daalen (BOV, OPBR), Elly de Knikker en Nico van der Does (OPBR), Ike Bos
(Ver. Meijefonds), Linda Verweij en Marko de Jong (Ver. AAR), Eef Verkleij en Jorinda van der Werf
(VORT), Henri Stolwijk en Sander van Alten (Bestedingscie., laatstgenoemde ook namens de
gemeente), Felix van Pelt (Ons Fonds), Gerda Kastelein (notuliste).
Bericht van verhindering ontvangen van: Dirk-Jan van Schaik (Wierickeland), Marcel Mathot, Diederik
Vergeer, Paul van der Salm, Jeroen van Leeuwen (VORT), Rob La Gro en Arjen Doelman (Ons Fonds)
1. Opening Ons Fonds
Felix opent de vergadering om 19.34 uur en meldt dat in deze vergadering de ledenvergadering van
het OPBR is geïntegreerd. De notulen worden separaat opgemaakt. Rob la Gro treedt later dit jaar af
als secretaris van Ons Fonds, Arjen Doelman zal zijn taken overnemen. Helaas moesten beide heren zich
wegens ziekte melden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Berichten van verhindering ontvangen (zie bovenaan).
Op het verzoek d.d. 21-09-18 van het bestuur om de plannen voor 2018 te updaten en de plannen voor
2019 in te leveren heeft Zoutman als enige vereniging een bedrag doorgegeven voor de komende
drie jaren, maar zonder gespecificeerde onderbouwing.
3. Notulen bijeenkomst 26-03-2018 (toegevoegd aan vergaderstukken)
Bij punt 5.1 vraagt Chris Buitelaar of Water en Eilandjes het geld van 2014 kwijt is aan het GBF. Dit is
inderdaad het geval, de gelden van alle andere jaren zijn nog steeds beschikbaar. Het verslag wordt
zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
4. Financiën – worden behandeld in de voorjaarsvergadering
De jaarrekening van 2017 staat op de website. De nog te besteden bedragen per trekkingsgebied per
31-12-17 zijn daarin opgenomen (zie pagina 14 van de jaarrekening).
5.

Verenigingen
- termijnplannen 2018 (toegevoegd aan vergaderstukken)
Van Water en Eilandjes en Ver. Dammekant zijn geen bestedingen bekend. Het bestuur van Ons Fonds
wil graag uiterlijk eind december de ontbrekende gegevens of een update van de plannen
ontvangen.
- termijnplannen 2019
Ontvangen van Ver. Meijefonds en Ver. Zoutman. Felix verzoekt alle verenigingen om een omschrijving
van de projecten en de daarbij horende bedragen te melden bij Ons Fonds, s.v.p. voor eind
december.
- bestuursmutaties - doorgeven aan het secretariaat.
- projectpresentaties van onderstaande verenigingen:
- OCB
- Peter Domburg
Op de bedrijventerreinen wordt camerabewaking gerealiseerd. De eerste fasen van de aanleg zijn
achter de rug, nu is de binnenring aan de beurt. Verder wordt de aanleg van glasvezel opgepakt en
binnenkort uitgevoerd.

- VOKB
- Renske van Dam
In Bodegraven worden hanging baskets, de sinterklaasintocht en de feestverlichting door het VOKB
betaald. Centrummanagement is echter de grootste kostenpost. De pot voor 2018 gaat helemaal leeg.
- Ver. AAR
- Linda Verweij
De in september uitgeschreven vergadering liet eindelijk(!) een goede opkomst zien. Besloten werd het
volledige budget tot nu én van de komende jaren te besteden aan camerabewaking op de Th. Van
Leeuwensingel en Buitenomweg. Met de eigenaar van de Reeuwijkse Poort gaat AAR nog in overleg.
- Ver. Zoutman - Nelis Visscher
Het meeste geld gaat op aan camerabeveiliging, de aanleg ervan, de provider en de BBD. Zoutman is
nu bijna geheel beveiligd. Daarnaast zijn de goedbezochte jaarlijkse netwerkborrels, waarbij de
ondernemers elkaar ontmoeten, een groot succes.
- VORT
- Evert Verkleij / Jorinda van der Werf
Naast steun aan plaatselijke goede doelen en instanties, besloten de leden van VORT unaniem om 50%
van het budget van 2017-2021 te besteden aan glasvezel. Dit wordt mede bekostigd door Rekam,
Edelman, een eenmalige bijdrage van abonnees, LTO en het GBF.
VORT pakt verkeersproblematiek aan met verkeersremmende maatregelen en betaalt de aanschaf en
het onderhoud van de AED’s. Kan dit ondergebracht worden bij het GBF of de gemeente?
Afgesproken wordt dat alle gebieden de locaties van hun AED’s aan Ons Fonds doorgeven. Sander
van Alten zoekt e.e.a. en koppelt de uitkomst terug naar Ons Fonds.
Jan Dirk van Bennekum adviseert de verenigingen om de politie te melden waar camera’s hangen en
wat ze registreren. De door Vort gepresenteerde sheets waren vooraf niet bekend. Er zijn tijdens, maar
ook na de vergadering, vragen gesteld omtrent een aantal gepresenteerde bestedingen; de vraag is
dus “voldoen deze doelen (m.n. kerkelijke giften) aan de in de statuten gestelde criteria”.
Nota’s aan het GBF kunnen verzonden worden naar Ons Fonds. De factuur, met vermelding welk
project het betreft, dient te zijn ondertekend door twee bestuursleden van het betreffende
trekkingsgebied.
Er is ongeveer € 80K in kas van het GBF (2017 € 10K en 2018 € 70K), het deel van 2014 dat niet door
bepaalde trekkingsgebieden werd besteed, wordt nog toegevoegd aan het bedrag van 2108.
Het GBF heeft het grootste deel dat in kas zit toegekend aan projecten en er lopen nog een aantal
aanvragen. Er is nu al onvoldoende geld voor wat wordt aangevraagd. Verschillende aanwezigen
zouden meer inzicht willen hebben in de aanvragen. Henri Stolwijk legt uit dat, om discussies te
voorkomen, intern is afgesproken dat zij alleen over toegekende projecten communiceren. De leden
van de bestedingscie. van het GBF komen uit alle geledingen van het bedrijfsleven, twee maal per jaar
bespreken zij de aanvragen.
6. Projecten Gemeentebrede Fonds
In 2019 is er weer ruimte voor nieuwe aanvragen. Aanvragen van structurele aard worden afgewezen,
het geld is bedoeld om activiteiten van de grond te tillen. Belangrijk is de criteria te volgen, aanvragers
worden er ook in begeleid. Soms worden aanvragen dan ook aangepast en alsnog gehonoreerd. Als
een valide project afgewezen wordt, omdat er dit jaar geen geld meer voor is, kan men het volgend
jaar opnieuw indienen.
7. Rondvraag
De nieuwe bedrijven op Grote Wetering II worden, naar verwachting, toegevoegd aan het OCB. Deze
vaststelling wordt nog bevestigd.
Felix verzoekt de aanwezigen om de termijnplannen voor het einde van het jaar in te leveren.
8. Sluiting
Felix sluit de vergadering om 20.29 uur, waarna de ledenvergadering van het OPBR aanvangt.
Volgende vergadering Ons Fonds:
Maandag 25 maart 2019 19.30 uur bij De Brug. Indien mogelijk haakt het OPBR aan.

