
 

 

Verslag Platform Ondernemersfondsen | 11 april | Utrecht 
 
Aanwezig: 
Jan Dirk van Bennekum, Felix van Pelt en Nelis Visscher (Bodegraven/Reeuwijk), Guus Derks, Huub 
van Oorschot en Anke Pin (Culemborg), Marja Keizer en Arjan Steendam (Delft), Frits Rutten en Wim 
Kuypers (Helmond), Pieter Douma en Ali de Jong (Leeuwarden), Jettie van der Meij (Leiden / Lisse / 
Katwijk / Teylingen), Gerard Heemskerk en Nico (Noordwijk), Joep Szejnoga (Uithoorn), Arnold 
Verhoeks en Harry Cornelje (Den Helder), Jacques Hoogenboom en Robert van der Leur (Sudwest 
Fryslan) 
Corrie de Gooijer, Alan Grommers, Daniëlle van der Kuyl, Hans de Leeuw en Janneke van der Veer 
(Utrecht) 
Afgemeld:  
Matthieu van Winsen (Teylingen) en OF Meppel 
 
1. Welkom door Hans de Leeuw - voorzitter OfU 
Hans de Leeuw heet iedereen van harte welkom en licht kort toe waarom Aart van Bochove vandaag 
niet aanwezig is. 
 
2. Presentatie OfU door Alan Grommers - fondsmanager OfU 
Alan presenteert cijfers en projecten van het Ondernemersfonds Utrecht. In de bijlage tref je de dia’s uit 
de presentatie aan. 
 
3. Presentatie buurtconciërge Sterre Hylkema 
Sterre is door Ondernemersvereniging Puur Oost aangesteld als buurtconciërge in Utrecht Oost. Wat 
zij daar zoal doet lees je in de bijgaande presentatie. 
 
4. Presentatie Charlotte Ernst over Het Hof van Cartesius 
Charlotte vertelt over het Werkspoorkwartier, de wijk van Utrecht waar het Hof van Cartesius is 
gevestigd. Haar presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
5. Vergadering platform 

 
 Stand van Zaken oprichting en introductie en vaststelling kandidaat bestuursleden 
- Er zijn drie kandidaat bestuursleden: Pieter Douma, Wim Kuypers en Hans de Leeuw. Zij stellen 
zich  
 kort voor. Belangrijke thema’s voor hen zijn onder andere verbinden en van elkaar leren. 
 Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Alle aanwezigen zijn het eens met de  
 benoeming van de drie voorgestelde bestuursleden. 
- Het is belangrijk dat het bestuur uit bestuursleden van ondernemersfondsen bestaat zodat er  
 geen (schijn van)belangenverstrengeling kan optreden. Voorstel: Er zou naast de vereniging een  
 Raad van Advies opgericht kunnen worden. Zou dit geen mooie rol zijn voor Aart? 
- Aart van Bochove heeft geen rancune jegens het LPO. Hij neemt even afstand. De ondernemers-  
 fondsen zijn een deel van zijn levenswerk. Besluit: Namens de ondernemersfondsen Aart  
 complimenten maken over wat hij bereikt heeft en hem betrokken houden bij de fondsen.  
- Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld voor de professionele ondersteuning. 
- Statuten: Waar staan we en hoe nu verder? De reeds opgestelde statuten zijn de basis. Begroting  
 en staffels zijn enigszins aangepast; de begroting is verruimd en de contributie is naar beneden 
 bijgesteld.  



 

 

 Presentatie conceptbegroting eerste jaar met toelichting activiteiten (bijlage) 
- Besluit: Zo proberen en delen met leden. Het jaarbedrag jaarlijks opnieuw in overweging nemen. 
- Eerder vastgestelde  categorieën: 
 < € 250.000,- een bijdrage van € 400,-/jaar 
 € 250.000,- tot € 750.000,- een bijdrage van € 600,-/jaar 
 € 750.000,- tot € 2 miljoen een bijdrage van € 1.000,-/jaar 
 > € 2 mio een bijdrage van € 2.000,-/jaar 
 
 Rondgang leden met inventarisatie omvang fondsen 
- Helmond: staffel iets royaler nemen. 
 Delft: Informatie beschikbaar maken via een kennisbank (o.a. Belastingdienst). Van elkaar leren  
 door vragen te stellen en te structureren. Hier meer geld/uren voor beschikbaar stellen. De praktijk 
 leert dat hier hard aan getrokken moet worden.  
 Sudwest  Fryslan: Suggestie: Fondsen die later intreden een instappremie laten betalen. 
- Omvang fondsen: Helmond € 650.000,- / Enkhuizen € 300.000,- / Delft € 350.000,- /  
 Leeuwarden € 933.000,- / Laren tussen € 75.000,- en € 100.000,- / ZW Friesland € 750.000,- 
 Noordwijk nu € 376.000,- (houdt deelname nog even in het midden i.v.m. huidige situatie) / Uithoorn 
 € 120.000,- / Den Helder € 600.000,- 
 Culemborg € 270.000,- (2020 meer) / Bodegraven-Reeuwijk € 370.000,- / Leiden € 1.3 miljoen 
 Lisse € 166.000,- / Katwijk € 225.000,- (is vooralsnog niet voornemens lid te worden).  
 Teylingen is gestopt. Is nu in de afbouwfase. 
 
 Rondvraag en datum volgende (oprichtings)vergadering 
- Gerard Heemskerk vertelt over de ontwikkelingen in Noordwijk. OF Noordwijk is in januari 2017 van 
 start gegaan. In 2018 is besloten Noordwijkerhout / De Zilk samen te voegen met OF Noordwijk. 
 Enkele  particuliere eigenaren zijn tegen het ondernemersfonds en hebben zich verenigd. In het 
 collegeprogramma stond dat er na de verkiezingen een nieuwe draagvlakmeting plaats moest 
 vinden, maar dat is nog niet gebeurd.Een van de alternatieven die op tafel ligt is een   
 retributieregeling (Jacques Hoogenboom: dit is technisch gezien een compensatie en geen  
 retributie). Dit resulteert in minder draagvlak.   
- Marja Keizer: Meer tijd nemen voor overleg met elkaar. Gezamenlijk de agenda bepalen. Suggesties 
 voor de volgende keer doormailen. Iedereen kan input leveren. Het aantal presentaties beperken. 
- Harry Lammerse neemt afscheid. Hij was er vandaag voor het laatst bij. Hij is bezig met subsidie 
 voor WiFi via de Europese Unie. Informatie is beschikbaar via de website wifi4eu. 
- De volgende vergadering is op 7 november in Delft. Dit zal mogelijk de oprichtingsvergadering van 
 de vereniging zijn. Anders kijken we of het eerder kan. 
- Pieter Douma bedankt Alan voor het gastheerschap en het invallen voor Aart. 
 

6. Presentatie Baker Tilly inzake BTW ruling Ondernemersfonds Utrecht 
De heren van Baker Tilly lichten de BTW-ruling van OfU toe. Zie de bijgevoegde presentatie.  
De kennisbank biedt een mooi platform om dergelijke afspraken per stad in kaart te brengen.  
 
 
 
 


