Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk 2019
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 tot en met 2018 zijn afgerond. Retributie van de agrariërs over 2019 is plusminus
voor 50% afgewerkt.
Voor 2019 is de gemeentelijke subsidie aan Ons Fonds is vastgesteld op € 385.303, -

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) Arjen Doelman
(secretaris), Nelis Visscher (algemeen bestuurslid) en Jan Dirk van Bennekum (algemeen bestuurslid).
Vanaf maart 2017 is het OPBR als zelfstandige vereniging verder gegaan.
In 2019 vergaderde het DB van Ons Fonds vijf 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 vier maal bijeen.

Evaluatie
Voor de aankomende periode na 2021 is een nieuwe Evaluatiecommissie gevormd die vanaf maart
2020 actief is.

Trekkingsgebieden
In 2019 waren alle verenigingen opgericht: OCB, Zoutman, VOKB, Elf Graven, Ver. AAR, Bruggeakker,
VORT, Ver. Wierickeland, Ver. Bedrijven Dammekant, Ver. Meijefonds, PMR Rijnhoek en Ver. De
Reeuwijkse Plassen.
Het DB van Ons Fonds organiseerde in 2019 een maal een bijeenkomst met de besturen van
verenigingen van trekkingsgebieden. Tijdens deze bijeenkomst 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 2019 tenminste een maal een ALV uitgeschreven
om plannen voor te leggen aan hun leden.

Bestedingen van trekkingsgebieden
Zie jaarrekening 2019.

Gemeentebrede Fonds
Aan budget was ultimo 2018 € 87.712,- beschikbaar. Dit bedrag werd in 2019 aangevuld met
€ 76.459,-. Onttrekkingen in 2019: € 59.000,De Bestedingscommissie heeft in 2019 een aanvraag behandeld en in 2019 afgewezen. Daarnaast is
een aanvraag die in 2019 in behandeling is genomen, in 2020 afgewezen.
De Bestedingscommissie heeft in 2019 een drietal aanvragen in behandeling genomen, waarop in
2020 een positieve beslissing is genomen. Dit betreft:
-Aanvraag OPBR om bijdrage t.b.v. een communicatie-tool voor interactie tussen de stakeholders van
OPBR. Toegewezen werd € 15.000,-Aanvraag OPBR om bijdrage t.b.v. ontwikkeling en professionalisering database van ondernemingen
in Bodegraven-Reeuwijk. Toegewezen werd € 19.000,-Aanvraag t.b.v. Kaasmuseum Nieuwe Stijl. Toegewezen werd een eenmalige bijdrage van € 30.000,mits de kaashandel tenminste eenzelfde bedrag bijdraagt.
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