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Geachte heer, mevrouw, 

 

Namens het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, bericht ik u 

middels deze brief als volgt. 

 

Vanuit het bedrijfsleven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in 2013 samen met de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk een plan gemaakt om een ondernemersfonds op te 

richten, hetgeen heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds 

Bodegraven-Reeuwijk in 2014. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2016 ingestemd met de 

voortzetting van het ondernemersfonds vanaf 2017 en ter uitwerking van dat besluit is een 

convenant gesloten tussen het Ondernemersfonds en de gemeente. 

Uit het convenant volgt dat onderdeel van de taken van de Stichting Ondernemersfonds is 

dat het bestuur van het Ondernemersfonds de trekkingsgebieden vaststelt. Door het 

bestuur wordt vervolgens aan deze trekkingsgebieden jaarlijks een bestedingsbedrag 

toegewezen. De individuele trekkingsgebieden dienen blijkens het convenant te worden 

vertegenwoordigd bij het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-

Reeuwijk door een erkende vereniging.  

 

Inmiddels is de indeling van de trekkingsgebieden door het bestuur van de Stichting 

Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk volledig afgerond en zijn alle trekkingsgebieden 

opgericht/ingedeeld. Alle trekkingsgebieden hebben tevens een erkende vereniging 

opgericht waarin de eigenaren en huurders van niet-woningen in het betreffende gebied 

als leden zijn vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

 

 Aan: de besturen van de verenigingen van trekkingsgebieden 

  T.a.v. het bestuur 

 

    

   

 

 Van: Felix van Pelt 

 Betreft: Erkenning trekkingsgebied  

 Ons kenmerk: FP/gk/1903  

 Uw kenmerk:   

 Datum:  14 oktober 2019 
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Onderstaand volgt een lijst van de opgerichte verenigingen van de trekkingsgebieden:  

 Verenigde Ondernemers Kern Bodegraven (VOKB) KVK nummer: 62109405 

 Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB)    62207148 

 Parkmanagement Rijnhoek Coöperatief U.A.    27314018 

 Bruggeakker        62117521 

 Vereniging Afslag A12 Reeuwijk (AAR)     63812932 

 Vereniging Bedrijventerrein Zoutman      53721659 

 Vereniging Wierickeland       69796297 

 Elf Graven        62878298 

 Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp-Tempel   70158681 

 Verenigde Bedrijven Dammekant     69313148 

 Vereniging Meijefonds       69071527 

 De Reeuwijkse Plassen       74415727 

 

Middels deze brief berichten wij aan alle bovengenoemde verenigingen van de 

trekkingsgebieden dat het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds  

Bodegraven-Reeuwijk in haar vergadering van 18 september 2019 heeft besloten de 

bovengenoemde verenigingen exclusief te erkennen als verenigingen van de afzonderlijke 

trekkingsgebieden. 

De bovengenoemde, mede door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds 

Bodegraven-Reeuwijk, erkende verenigingen van de trekkingsgebieden zijn exclusief 

bevoegd de leden van het betreffende trekkingsgebied te vertegenwoordigen bij het 

bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk en zijn exclusief 

bevoegd om aanvragen in te dienen bij het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds  

Bodegraven-Reeuwijk voor de financiering van activiteiten van de trekkingsgebieden.  

 

Het overzicht van de trekkingsgebieden en de bijbehorende erkende verenigingen zal, 

evenals het besluit van het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven 

Reeuwijk d.d. 14 oktober 2019, worden gepubliceerd op de website van de Stichting 

Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (www.ons-fonds.nl).  

 

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen 

(info@onsfonds.nl). 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Felix van Pelt – voorzitter Ons Fonds 
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