Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk 2018
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 BodegravenReeuwijk 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, 2016 en 2017 zijn afgerond. Retributie van de agrariërs over 2018 is
plusminus voor 50% afgewerkt.
Voor 2018 is de gemeentelijke subsidie aan Ons Fonds vastgesteld op € 374.151, -

Bestuur Ons Fonds/OPBR
Het dagelijks bestuur van Ons Fonds en het OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk werd
gevormd door: Felix van Pelt (voorzitter), Ernst van Waveren (penningmeester) Rob La Gro
(secretaris) en Nelis Visscher (algemeen bestuurslid).
Vanaf maart 2017 is het OPBR als zelfstandige vereniging verder gegaan.
In 2018 vergaderde het DB van Ons Fonds zes 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
Op 20 december 2016 werden, voor de periode 2017 t/m 2021 afspraken met de gemeente
vastgelegd in een convenant, waarin de adviezen van de evaluatiecommissie zijn opgenomen. Daarin
sprak men o.a. af elkaar met regelmaat bij te praten over de voortgang van zaken. In totaal kwamen
de portefeuillehouder en het bestuur van Ons Fonds zes maal bijeen.

Evaluatie
Voor de aankomende periode na 2021, zal in het jaar 2020 een nieuwe commissie worden gevormd.

Trekkingsgebieden
In 2018 waren de navolgende verenigingen opgericht: OCB, Zoutman, VOKB, Elf Graven, Ver. AAR,
Bruggeakker, VORT, Ver. Wierickeland, Ver. Bedrijven Dammekant, Ver. Meijefonds en PMR
Rijnhoek. De oprichting van Water en Eilandjes is dan nog in voorbereiding.
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 voor de gemeentebrede onderwerpen.
Alle verenigingen van trekkingsgebieden hebben in 2018 tenminste een maal een ALV uitgeschreven
om plannen voor te leggen aan hun leden.

Bestedingen van trekkingsgebieden
Zie bijgevoegde presentatie Financieel overzicht verenigingen.

Gemeentebrede Fonds
Extra trekkingsgebied: het Gemeentebrede Fonds heeft € 161.110 in de pot voor 2017 en 2018.
Daarvan werd € 161.110 uitgegeven aan diverse projecten zoals het OPBR, de Bodegraven-boog,
glasvezel in Reeuwijk-dorp en de buitengebieden van Bodegraven-Reeuwijk, een bijdrage werd
gedaan voor centrummanagement, duurzaamheid en de nieuwjaarsreceptie 2019. Zie bijgevoegd
verslag 2017 en 2018 Gemeentebrede Fonds Bodegraven-Reeuwijk.
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