Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk 2017
Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (Ons Fonds) is opgericht op 26 februari
2014 en heeft ten doel het ondernemersklimaat binnen haar gemeente te vergroten, te
zorgen voor gezamenlijke profilering, promotie van bedrijven en de behartiging van
belangen van het bedrijfsleven. De gemeenteraad heeft op 11 december 2013 medewerking
verleend aan de instelling van het ondernemersfonds. Op 20 december 2016 werd het
Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk voor vijf jaren verlengd (tot 2021).

Funding Ons Fonds
Ons Fonds wordt gevoed door een subsidie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, middels
een woz-heffing op niet-woningen. Agrariërs, sport- en culturele instellingen en leden van de
opgeheven Vereniging Buitengebied hebben recht op retributie over de jaren 2014 t/m
2016. De terugbetalingen over de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn afgerond. In totaal werd een
bedrag van € 152.000,- gerestitueerd, conform het convenant.
Voor 2017 is de gemeentelijke subsidie aan Ons Fonds vastgesteld op € 357.000, -

Bestuur Ons Fonds/OPBR
Het dagelijks bestuur van Ons Fonds en het OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk
werd t/m februari 2017 gevormd door: Felix van Pelt (voorzitter), Ernst van Waveren
(penningmeester), Rob La Gro (secretaris) en Henri Stolwijk (algemeen bestuurslid). Vanaf
maart 2017 is het OPBR als zelfstandige vereniging verder gegaan.
In 2017 vergaderde het DB van Ons Fonds zeven keer. Op de website van Ons Fonds wordt
alle relevante informatie gedeeld. Zo kan een ieder de statuten van zowel de stichting als
van verenigingen, het convenant en verslagen nalezen of evt. downloaden.

Convenant met gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Nadat de Evaluatiecommissie hun advies uitbracht, is het besluit van de Gemeenteraad op
20 december 2016 voor de periode 2017 t/m 2021 vastgelegd in een convenant. In totaal
kwamen de portefeuillehouder en het bestuur van Ons Fonds zes maal bijeen om de
voortgang te bespreken.

Trekkingsgebieden
In 2017 waren de navolgende tien verenigingen opgericht: OCB, Zoutman, VOKB, Elf Graven,
Ver. AAR, Bruggeakker, VORT, Ver. Wierickeland, Ver. Bedrijven Dammekant, Ver.
Meijefonds. In de loop van 2016 besloot PMR Rijnhoek, dat onderdeel uitmaakt van het OCB,
dat zij een eigen vereniging op willen richten. De statuten hiervoor liggen in voorbereiding
bij de notaris. De oprichting van de Vereniging Water en Eilandjes is nog in voorbereiding.
Met inwerkingtreding van het nieuwe convenant per 1-1-2017 zijn bedrijven uit het
Buitengebied opnieuw ingedeeld in vier nieuwe verenigingen, waardoor deze bedrijven
beter passen bij de kern waarin ze gevestigd zijn. Zo zijn per 2017 verschillende bedrijven
ondergebracht bij Ver. Wierickeland, Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel,
Ver. Bedrijven Dammekant en Ver. Meijefonds.

Het DB van Ons Fonds organiseerde twee bijeenkomsten met de besturen van verenigingen
van trekkingsgebieden. Tijdens deze bijeenkomsten werden de begroting en de cijfers
getoond, gedachten uitgewisseld, bestedingsdoeleinden besproken en kreeg het OPBR
gelegenheid om hun plannen te presenteren.
Alle verenigingen van trekkingsgebieden hebben in 2017 tenminste een maal een ALV
uitgeschreven om plannen voor te leggen aan hun leden. In totaal hebben de verenigingen in
2017 circa € 140.000 besteed aan hun projecten.

Bestedingen van trekkingsgebieden
1 VOKB – centrummanagement, evenementen, Sinterklaasintocht, feestverlichting, hanging
baskets;
3 OCB – camerabewaking, glasvezel;
4 Bruggeakker – KVO, AED, Sinterklaasintocht, Kerstversiering, diverse dorpsactiviteiten;
5 PMR Rijnhoek – geen bestedingen;
6 Ver. AAR – wel plannen, maar nog geen aanvragen voor ingediend *
7 Ver. Zoutman – camerabewaking, advies inz. zonnepanelen/duurzaam ondernemen, KVO;
8 Ver. Wierickeland – wel plannen, nog geen aanvraag ingediend
11.1 VORT – diverse plannen voor glasvezel en ondersteuning van plaatselijke doelen (nog
geen aanvragen ingediend)
13a Elf Graven – picknicktafels, bootbewegwijzering, vaarregels, div. inrichting t.b.v.
natuurgebied, rondje Rijn en IJssel;
13b Water en Eilandjes – nog in oprichting;
34 Ver. Bedr. Dammekant – wel plannen, maar er zijn nog geen aanvragen voor ingediend *
35 Ver. Meijefonds – wel plannen, maar er zijn nog geen aanvragen voor ingediend *
* op dit moment is er nog onvoldoende saldo om de plannen te verwezenlijken, daarom
wordt er eerst gespaard.
Twee verenigingen hadden voor 2017 geen plannen ingediend. Van deze verenigingen
gaat het bedrag dat ouder is dan drie jaar en niet is besteed (het jaar 2014) naar de pot
van het Gemeentebrede Fonds 2018.
In onderstaande tabel valt af te lezen wat er per vereniging beschikbaar werd gesteld,
hoeveel er werd besteed en hoeveel geld nog beschikbaar was per 31-12-2017.
Nr.
1
3
4
5
6
7
8
11.1
13a
13b
34
35

Trekkingsgebied/Vereniging
VOKB
OCB
Bruggeakker
PMR Rijnhoek
Ver. AAR
Ver. Zoutman
Ver. Wierickeland
VORT
Elf Graven - Recreatie en Toerisme
Water en Eilandjes
Ver. Bedr. Dammekant
Ver. Meijefonds

Beschikbaar gesteld
€
55.413,00
€
73.182,00
€
13.353,00
€
19.270,00
€
10.047,00
€
27.668,00
€
20.934,00
€
21.729,00
€
7.558,00
€
5.817,00
€
3.939,00
€
1.619,00

Besteed
€
50.540,00
€
14.959,00
€
1.695,00
€
€
€
42.704,00
€
849,00
€
16.418,00
€
6.500,00
€
€
335,00
€
413,00

Saldo per 31-12-2017
€
5.999,00
€
247.627,00
€
18.632,00
€
67.527,00
€
38.176,00
€
16.395,00
€
20.085,00
€
5.311,00
€
14.267,00
€
26.012,00
€
3.604,00
€
1.206,00

Gemeentebreed Fonds
Het Gemeentebreed Fonds heeft € 70K in de pot voor 2017 waarvan tijdens de
verslagperiode ruim €30K is uitgegeven aan de professionalisering van de OPBR en de lobby
voor de Bodegraven Boog. Inmiddels heeft de Bestedingscommissie in het eerste kwartaal
2018 een drietal andere aanvragen goedgekeurd waarmede in totaal inmiddels € 92K is
gehonoreerd. Voor de besteding van het overige budget van 2018 zijn overigens enkele
bestedingen geoormerkt.

Bodegraven-Reeuwijk, 11 mei 2018
Namens het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk
F.C.A. van Pelt
Voorzitter

