
 

Nieuwsflits Ondernemers Fonds Assen december 2017 

Hallo ondernemers in Assen 

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe convenant van het Ondernemers Fonds 

Assen (OFA) in werking. In het convenant staan de afspraken tussen de 

gemeente en het fonds. Dit heeft betrekking op het beheer van de gelden  welke 

afkomstig zijn uit de opslag OZB op zakelijk onroerend goed in de gemeente. Om 

de Asser ondernemers beter te informeren over de besteding van die gelden 

zullen wij periodiek een nieuwsbrief verspreiden.  

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ondernemersfondsassen.nl en 

kunt u ons volgen op Twitter via @OndernemersFA. Maar ook uw eigen lokale 

ondernemersorganisatie kan u informatie verstrekken.  

De afgelopen zeven jaren 

Inmiddels bestaat het OFA al weer zeven jaar. De verantwoording over deze 

periode kunt u lezen op onze site.  

Om tot een verlenging van het fonds te komen heeft er eind 2016 een evaluatie 

plaatsgevonden. Samen met enthousiaste ondersteuning van de 

ondernemersverenigingen is aan de gemeente verzocht het OFA te continueren. 

In mei jl. heeft de gemeenteraad met een brede meerderheid besloten OFA voor 

onbepaalde tijd te continueren. In de maanden daarna hebben gemeente en 

OFA samen gewerkt aan een nieuw convenant. Dit is op 27 november jl. tijdens 

Assen Onderneemt ondertekend door wethouder Anry Kleine Deters en OFA-

voorzitter Arie van der Spek.  

 

Ondertekening convenant door Anry Kleine Deters en Arie van der Spek 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/


 

Het convenant staat op de site http://www.ondernemersfondsassen.nl/wp-

content/uploads/2017/11/Convenant-OFA-ASSEN-2018.pdf.   

Trekkingsgerechtigden 

Alleen organisaties of samenwerkingsverbanden kunnen aanspraak maken op 

een budget. Zij worden aangeduid als trekkingsgerechtigden. Voor 2018 zijn de 

trekkingsgerechtigden: 

• Ondernemend Assen 

• Gilde Bart 

• MKB-Binnenstad 

• Winkelcentra Peelo, Marsdijk, Nobellaan, Vredeveld en Kloosterveste 

• LTO (agrarisch) 

• Zorgsector (via Ondernemend Assen) 

• Onderwijssector (via Ondernemend Assen) 

Daarnaast beheert het OFA de budgetten voor de sectoren Defensie en Sport en 

voor stadsbrede activiteiten. 

Het budget voor trekkingsgerechtigden en de sectoren is ca. 75 % van het totale 

budget. 

Stadsbrede activiteiten 

Voor collectieve stadsbrede activiteiten is ca. 15 % van het budget beschikbaar. 

Ook derden kunnen projecten indienen. Zij doen dat via een van de bestaande 

trekkingsgerechtigden, die als penvoerder optreden. 

Activiteiten 2017 

Evenals in eerdere jaren zijn er in 2017 weer talloze activiteiten en projecten 

door de ondernemersorganisaties uitgevoerd vanuit het OFA-budget.  

Zo hebben de winkelcentra weer mooie publieksactiviteiten georganiseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn Super Saturday in Kloosterveste, Paasactiviteiten in 

Vredeveld, kindermarkt in Nobellaan en andere publieksactiviteiten in Peelo en 

Marsdijk. 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/wp-content/uploads/2017/11/Convenant-OFA-ASSEN-2018.pdf
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Ondernemend Assen heeft zich ingezet voor het glasvezelnetwerk, versterken 

van de beveiliging op de bedrijventerreinen en het organiseren van meerdere 

netwerkbijeenkomsten. 

MKB Binnenstad heeft mede bijgedragen aan het Bluesfestival en de activiteiten 

op de koopzondagen. Meerdere keren is de publiekskrant Dit is Assen 

uitgebracht. 

Gilde Bart heeft het succesvolle project Kunst aan de Vaart mede ondersteund. 

Via Ondernemend Assen hebben de zorg- en onderwijssector voorbereidende 

activiteiten ontplooid om zich te organiseren. In 2018 zullen ook daar concrete 

activiteiten worden uitgevoerd. 

Vanuit het stadsbrede budget zijn o.a. mede gefinancierd de Sinterklaasintocht, 

het Statue of Liberty, Ondernemend Dineren, Assen Onderneemt, Asser 

Stadsloop, Urban Run, Participatiecongres, Preuvenement, TT-Festival en 

Winterland/Kerstmarkt. 

  

The American Dream  2017 – Asser Statue of Liberty 



 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen ondernemersverenigingen. Zij 

zullen via hun eigen jaarverslagen verantwoording afleggen over de besteding 

van hun eigen OFA-gelden. 

Budget 2018 

Het voorlopige budget voor 2018 bedraagt 396.000 euro. Na aftrek van 10 % 

OFA-bureaukosten zullen de trekkingsgerechtigden binnenkort een melding 

krijgen over hun budget. De percentuele verdeling (voor de komende 3 jaar) is 

onlangs vastgelegd. Deze verdeling is gebaseerd op verdeling van de waarden 

van  het zakelijk onroerend goed in de gebieden van de 

ondernemersverenigingen en van de sectoren binnen de gemeentegrenzen. 

De voorlopige begroting leidt vooralsnog tot de volgende budgetten: 

Ondernemend Assen  129.355 

Gilde Bart      22.271 

MKB-Binnenstad     64.223 

Peelo            606 

Marsdijk       1.818 

Nobellaan       1.212 

Vredeveld       1.212 

Kloosterveste      3.332 

LTO        3.635 

Zorg      25.447 

Onderwijs     32.112 

Defensie       7.574 

Sport        9.694 

Stadsbreed     53.460 

De bedragen zijn voorlopig en exclusief mogelijke overschotten over 2017. 



 

 

Asser Stadsloop 2017 - Kelnerrun 

 

 

OFA-bestuur 

De vijf bestuursleden doen hun werk zonder last of ruggespraak. Zij zijn 

benoemd na advies van de ondernemersverenigingen Gilde Bart, Ondernemend 

Assen en MKB-Binnenstad. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.  Het 

bestuur bestaat momenteel uit: 

Arie van der Spek, voorzitter  Voormalig directievoorzitter Rabobank 

Assen en Noord Drenthe. Nu meerdere 

bestuurs- en toezichtfuncties 

Astrid-Odile de Visser, secretaris Voorz. Raad van Bestuur Interzorg Noord            

Nederland 

Johan Klompmaker, penningmeester Financieel Adviesbureau Klompmaker 

Rob van der Valk    Directeur Hotel van der Valk Assen 

Jacques Hartog    Docent en eigenaar Bruna-Doppio 

Het bestuur wordt ondersteund door Esther van Riezen, bestuurssecretaris. 



 

 

TT-Festival 2017 

 

 

Werkwijzen en procedures 

In samenspraak met de gemeente en de belangrijkste trekkingsgerechtigden zijn 

onlangs de interne werkwijzen en procedures tegen het licht gehouden. Dit met 

als doel tot een nog efficiëntere organisatie te komen. De geactualiseerde 

afspraken zijn vastgelegd in het reglement OFA 2.0. Binnenkort zal dit reglement 

op de site van OFA worden gepubliceerd. 

Overleg gemeente 

Om de voortgang van de uitwerking van het convenant te volgen hebben OFA-

bestuur en de verantwoordelijke wethouder elk halfjaar een bestuurlijk overleg. 

 



 

Voor reacties en informatie kunt u zich wenden tot Esther van Riezen, 

bestuurssecretaris via info@ondernemersfondsassen.nl of 06 – 55 68 92 35. 

Wij wensen u een succesvol en ondernemend 2018 toe! 

 

Foto’s Esther van Riezen 
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