
 

Verslag 
 

 

Van de Vergadering van de besturen van de trekkingsgebieden Ons Fonds 
tijdens de OPBR-ledenvergadering op woensdag 10 november 20201  
Aanvang: 18.00 uur. Locatie: ‘Old Holland House’ van Vergeer Holland, Reeuwijk 
Aanwezig zijn: Diederik Vergeer (OPBR en VORT), Arjan Griffioen (OPBR en RvHID) Jan Oostveen, 

Sander van Zoest en Ko van Daalen (OPBR), Jorden Oostdam (OPBR Duurzaam), Johan van Eijk (Ver. 

Wierickeland), Peter Domburg en Krijn Doornekamp (OCB) Ron Hogendoorn (Ver. Bedr. Zoutman), 

Jan Dirk van Bennekum (Ver. Bedr. Zoutman, Ver. AAR, Ons Fonds), Felix van Pelt (Ons Fonds) Olaf 

van Dijk en Cisca Tijssen (Platform Z), Alie Kersbergen en Renske van Dam (VOKB), Rob Kersbergen 

(BOV), Hans Slof (PM Rijnhoek), Jan Geelhoed (Ver. Bedr. Dammekant), Fred Schouten (VDPR), Ard 

van Veen (agrariër, commissielid CDA), Ike Bos (Ver. Meijefonds) Henri Stolwijk (OCB, Bestedingscie. 

Gemeentebrede Fonds) Gerda Kastelein (Ons Fonds, ROV, verslag) 

Bericht van afmelding ontvangen van: Chris Buitelaar (VDRP), Ronald Schilt (OPBR en OPBR 
Duurzaam), Eef Verkleij (VORT en OPBR Duurzaam), Quint Langerak (BOV) 
Niet aanwezig, zonder bericht van afmelding: Nico van der Does (ROV) 
 

1. Opening  

FP opent de vergadering om 19.41 uur. Voorafgaand aan de vergadering zijn de 

jaarverslagen van Ons Fonds en het Gemeentebrede Fonds over de jaren 2019 en 2020 naar 

de leden verzonden, evenals het verslag van de laatstgehouden ALV van 25 maart 2019. 

Over deze documenten kwamen geen vragen. Vanwege Covid-19 was het eerder niet 

mogelijk om een ALV te beleggen.  

 

Tot 2021 hadden agrariërs recht op restitutie, maar sinds 1-1-2021 zijn zij geografisch 

ingedeeld bij vier verenigingen: Wierickeland, VORT, Dammekant en Meijefonds. Deze 

verenigingen zijn voor 2021 behoorlijk gegroeid in hun budget. De groep agrariërs bestaat uit 

LTO, ongeorganiseerde agrariërs en kwekers. Dat is door de wet zo bepaald.  

 

Tijdens de raadsvergadering van 30 september jl. is Ons Fonds voor drie jaar verlengd.  

LTO diende een motie in voor het vormen van een eigen trekkingsgebied en de aanstelling 

van een agrarisch manager. Daarentegen prefereren de verenigingen van Ons Fonds de 

huidige verdeling van agrariërs over de vier trekkingsgebieden. Voor 2022 wordt, voor zover 

mogelijk, een voor alle betrokkenen nieuw en acceptabel convenant opgesteld.  

Vanuit het Gemeentebrede Fonds (GBF) was de uitkering gericht op incidentele (dus niet 

structurele) projecten die het algemeen belang dienen. De Evaluatiecie. van Ons Fonds 

beveelt een wijziging in de besteding van deze pot aan en wel voor ondersteuning van de 

organisatie van trekkingsgebieden en het OPBR. Daarnaast wordt 50% van de kosten voor de 

manager van de agrariërs weliswaar uit deze pot betaald. Deze uitgaven worden, linksom of 

rechtsom, doorberekend aan de agrariërs. Hoe die constructie eruit komt te zien is nog niet 

bekend. 

 

Renske vindt het besluit van de gemeente, om alleen de agrariërs te ondersteunen met een 

manager, onbegrijpelijk. Zij pleit voor een manager ten behoeve van álle gebieden! Ons 

Fonds en het OPBR delen haar mening. 



Henri is het volstrekt niet mee eens dat de agrarisch manager vanuit Ons Fonds betaald 

zouden worden. Het druist in tegen de uitgangspunten van het GBF dat het geld nu naar één 

doelgroep, de agrariërs, zou gaan! Als ze een eigen trekkingsgebied willen, kunnen ze uit hun 

eigen pot de manager betalen. Jan Dirk zegt dat er nog geen besluit over genomen is. Een 

mogelijkheid is namelijk ook om de agrarisch manager uit de pot van de trekkingsgebieden 

waar agrariërs nu zijn ingedeeld te betalen. Het gaat in ieder geval niet uit de 6% algemene 

kosten die Ons Fonds nodig heeft om o.a. accountants- en secretariaatskosten te betalen.  

 

Bij Ons Fonds zijn alleen de agrariërs bekend die restitutie mochten aanvragen, daar zijn ook 

kwekers bij, maar waarschijnlijk geen handelskwekers. Overigens maakten lang niet alle 

agrariërs gebruik van hun restitutierecht. In het jaarverslag/jaarrekening van 2020 is dit terug 

te zien. 

Voor het innen van de belastingen vraagt de Belastingdienst SBI-codes bij de KvK op. Die 

codes geven activiteiten van ondernemingen aan. Zodra een nieuwe indeling van agrariërs 

bekend is, informeert Ons Fonds de trekkingsgebieden daarover. Voor VORT zou het een 

enorme aderlating betekenen als agrariërs en kwekers hun eigen trekkingsgebied vormen. In 

dit gebied zijn minstens 50 kwekers gevestigd, de helft van bestuur van VORT bestaat uit 

kwekers. Het bestuur was dan ook in de veronderstelling dat de kwekers aan hun gebied 

meebetaalden. Voor een deel zal dat inderdaad het geval zijn.  

 

 

2. Presentatie begroting 2022 van de verenigingen (door Jan Dirk van Bennekum) 

Doordat de opslag op de ozb voor 2022 is verlaagd, slinkt het subsidiebedrag dat de 

gemeente toekent aan Ons Fonds. De verenigingen ontvangen dus ook minder.  

De BOV zou met bovenstaande een contributieverhoging moeten overwegen om het 

verschil met vorig jaar op te hoesten. Dat is zorgelijk voor de VOKB, vindt Alie. Een kleine club 

van betrokken ondernemers (leden van de BOV) moeten dan het verschil ophoesten. De 

freeriders betalen verhoudingsgewijs minder mee aan de VOKB. 

Jan Dirk legt uit dat het vooralsnog om percentages gaat, dat is niet hetzelfde als de 

opbrengst. Het zou dus kunnen zijn dat het potje niet echt veel naar beneden gaat. 

Waardeontwikkeling is wel besproken met gemeente. We zitten nu als ondernemers 

behoorlijk hoog aan Ons Fonds. We begonnen met €50, - per €100.000, - waarde, maar als 

belasting en waarde van panden omhoog gaan verhoogt ook de waarde van Ons Fonds. 

Die is nu wel erg hoog, bedragen van ondernemersfondsen liggen elders in het land lager 

dan hier. De verlaging per vereniging komt grof berekend uit op 70% t.o.v. vorig jaar.  

Bij de trekkingsgebieden bestaan zorgen over de slechts driejarige voortzetting van Ons 

Fonds, men heeft immers te maken met langlopende projecten. Er is een 

inspanningsverplichting voor 1 jaar afgesproken voor o.a. meer naamsbekendheid van Ons 

Fonds, daarna volgt weer een evaluatie. Het advies is daarom geen 4-jarige verplichtingen 

aan te gaan. 

In het financieel overzicht, door Jan-Dirk gepresenteerd, zijn alle ingediende facturen 

verrekend. Het overzicht laat zien wat iedere vereniging nog te besteden heeft en is inclusief 

de inbreng van agrariërs bij de trekkingsgebieden Wierickeland, VORT, Dammekant en 

Meijefonds. De rekenvorm waar in het overzicht vanuit is gegaan betreft 70% van de 

toewijzing van 2021. Het echte bedrag wordt door de Belastingdienst bepaald.  

Een up-to-date ledenlijst is er niet, waardoor trekkingsgebieden niet alle bedrijven binnen hun 

gebied kunnen benaderen. Veel bedrijven weten niet bij welke vereniging ze horen. De 

gemeente heeft zelf geen adressenlijsten. Om de trekkingsgebieden enigszins houvast te 

geven, verstrekte Ons Fonds begin 2021 een gebiedskaart. Tussen Ons Fonds en de 

gemeente is al een jarenlange discussie gaande over de adressenlijsten. De gemeente 



verschuilt zich achter de AVG, maar als men gebruik maakt van een 

verwerkersovereenkomst kan het wel, het is dus gewoon een geldkwestie, vindt Jan Dirk. 

Mutaties, zoals adressen van nieuwe bedrijven zijn wel bekend, Ons Fonds voegt ze toe aan 

de trekkingsgebieden. De namen van de pandeigenaren en huurders zijn helaas dus níet 

bekend. De aanwezigen blijven het een onverteerbaar verhaal vinden. De gemeente 

verplicht Ons Fonds en de verenigingen om een beter contact op te bouwen met de 

rechthebbenden, maar dat wordt op deze manier knap lastig. Jan Dirk vraagt de gemeente 

om uitleg hierover te geven en adviseert de verenigingen om de gemeente bij hun 

ledenvergaderingen uit te nodigen.  

 

3. Rondvraag  

Wordt niet specifiek gehouden. De bijeenkomst gaat verder met de behandeling van de 

agendapunten van het OPBR.  

 

4. Sluiting  
Felix sluit het Ons Fonds-deel van de vergadering om 20.05 uur. De bijeenkomst wordt 

voortgezet door Jan Oostveen. 


