
 

Nieuwsflits Ondernemers Fonds Assen - januari 2019 
 
Hallo ondernemers in Assen 
 
Een actief 2018 zit er al weer op 
Ook in 2018 zijn er weer tal van activiteiten en projecten uitgevoerd door ondernemersorganisaties in 

Assen. Voor een belangrijk deel zijn deze gefinancierd vanuit het OFA. Het fonds van, voor en door 

ondernemers. In deze Nieuwsflits geven wij u weer een fraai overzicht wat er allemaal in het tweede 

halfjaar heeft plaatsgevonden. Eerdere Nieuwsflitsen treft u aan op onze site 

www.ondernemersfondsassen.nl. Daar treft u verder alle informatie over het OFA aan. Voor 

actualiteiten kunt u ons ook volgen op Twitter via @OndernemersFA.  

Ondernemersorganisaties 
Van het totale budget van het OFA wordt, na aftrek van de interne kosten, 85 % aan het begin van het 

jaar verdeeld over meerdere ondernemersorganisaties en enkele sectoren. Hieronder een overzicht 

van de belangrijkste activiteiten van de organisaties en sectoren: 

Ondernemend Assen  

Urban Run 2018 (07.07.2018) 

De Urban Run is ontstaan in 2015. Het toenmalige Parkmanagement Assen-Noord heeft de Urban Run 

ontwikkeld, met name de voorzitter van PMA-Noord, Reint Schaafsma was de grondlegger van dit 

evenement. In 2018 vond de 4e editie plaats van de Urban Run met ruim 850 deelnemers. 

 

Netwerkbijeenkomst op de golfbaan. (11.07.2018) 

Een zeer geslaagde activiteit waaraan ruim 70 leden hebben deelgenomen.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/


 

Preuvenement (25.08.2018) 
Op zaterdag 25 augustus jl. tijdens het Preuvenement een gezamenlijke ondernemersborrel 
georganiseerd. Ruim 30 ondernemers waren aanwezig voor een hapje en drankje bij de Sligro-tent.  
 

 
 
Intentieverklaring OA en DC (27.09.2018) 

Drenthe College en Ondernemend Assen hebben 27 september jl. een intentieverklaring ondertekend. 

Daarin spreken zij af, dat zij samen duurzaam en toekomstgericht technisch mbo-onderwijs willen 

ontwikkelen en stimuleren in regio Assen. 

 

Stamtafel (04.10.2018)  
een 15-tal ondernemers was aanwezig op het kantoor van Ondernemend Assen. In een informele 
setting werden allerlei nieuwtjes met elkaar uitgewisseld.  
 

 
 



 

Assen Onderneemt (15.10.2018) 
Dit jaar in een andere setting; wij zijn aangehaakt bij de “Business Voice of Assen” op 15 oktober a.s.  
 

 
 

Ruim 100 deelnemers hebben in de Nieuwe Kolk genoten van deze bijeenkomst. Op 4 maart 2019 

wordt ‘Assen Onderneemt’ weer in de oude vorm opgepakt in De Bonte Wever. We pakken uit met 

een spetterend programma! 

 

Netwerkbijeenkomst Duurzaamheid (10.10.2018) 

Bij Ultraware hebben wij op de dag van de duurzaamheid laten zien wat er mogelijk is om je bedrijf 

duurzaam in te richten. Een prachtige bijeenkomst bij Ultraware Assen. 

Ladies Night (31.10.2018) 

Voor de 3e keer op rij is in samenwerking met Sligro Assen een ladies night georganiseerd voor onze 

vrouwelijke ondernemers of partners van onze leden. Ruim 85 deelnemers genoten van een leuke 

avond. 

  



 

Noordelijke Promotiedagen Groningen (6.11.2018) 

Tijdens de Noordelijke Promotiedagen was Ondernemend Assen te vinden in de stand van de 

Gemeente Assen. In samenwerking met Gemeente is een geslaagde netwerkborrel georganiseerd op 6 

november waaraan ca. 80 ondernemers hebben deelgenomen. 

 

Ontbijtbijeenkomst (7.11.2018) 

Bij Pand 17 is op 7 november a.s. een ontbijtbijeenkomst georganiseerd door de kringen Noord en 

Stadsbedrijvenpark, waarbij 40 ondernemers aanwezig waren. 

 

Netwerkbowlen Stadsbedrijvenpark (22.11.2018) 

Grote winnaar van de ‘strijd’ Jan-Willem Taselaar (Pointgroep) met de wisselbeker, beschikbaar gesteld 

door Autobedrijf Tappel uit Assen. 

 



 

Lezing voltooid leven, branche Zorg (28.11.2018) 

Aan ca. 35 deelnemers heeft Menno de Bree (filosoof, verbonden aan het UMCG) een boeiende lezing 

verzorgd bij de Vijverhof, locatie van Zorggroep Drenthe. 

 

2e Stamtafel kantoor Ondernemend Assen (29.11.2018) 

Bert van der Veen heeft een toelichting gegeven op het meerjarenplan van Ondernemend Assen 

tijdens deze stamtafel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerkbijeenkomst “Energietransitie” bij NAM (10.12.2018) 

Een mooie bijeenkomst waarbij ca. 50 deelnemers een uiteenzetting hebben gekregen over de 

energietransitie van de NAM. 

 

Kerstlunch bij Sligro Assen (12.12.2018) 

Netwerken tijdens de lunch bij Sligro met 75 collega ondernemers; een geslaagde bijeenkomst! 

Kerstborrel bij DIA licht en geluid voor leden Noord (13.12.2018) 

Ruim 45 leden van de kring Noord waren aanwezig om het kerstreces in te luiden bij DIA. 

Winters Assen (18.12.2018) 

Een sportieve avond; curling bij Winters Assen op de ijsbaan op het Koopmansplein. Na een heerlijk 



 

stamppotbuffet bonden ca. 50 leden de sportieve strijd aan met het curlen. Ook kon men nog een 

rondje op de icebyk. Een zeer geslaagde avond. 

 
Winkelcentra 
Winkelcentrum Kloosterveste heeft verschillende ‘Super Saturday’s georganiseerd met uiteenlopende 
thema’s. 
Winkelcentrum Peelo heeft een Sint Maartenoptocht en een Sinterklaasoptocht georganiseerd. 
 
Agrarische sector 
Op 19 juli, 2 augustus en 16 augustus is er een Boerenfietstocht georganiseerd. 
De mooie toeristische fietsroute leidde langs zeven verschillende agrarische bedrijven waarvan vier als 
nevenactiviteit een winkel aan huis hebben met veelal streekproducten.  
 

 
Verantwoording 
De ondernemersorganisaties en de sectoren ontvangen hun deel (verdeling staat 3 jaar vast) op basis 
van hun jaarplan. Aan het einde van het jaar moeten alle partijen een verantwoording overleggen aan 
het OFA aan de hand van de vraag: Wat  is er bereikt met de OFA –gelden en hebben ze een bijdrage 
geleverd aan de doelstellingen van het fonds. 
 

Stadsbrede budget 
Om gebieds- en sector-overstijgende projecten te financieren is daar binnen het OFA 15 % van het 

budget voor gereserveerd, na aftrek van de interne kosten. Bij verschillende van deze activiteiten was 

MKB Retail betrokken als penvoerder of anderszins. In het tweede halfjaar waren er o.a. de volgende 

activiteiten  

❖ Urban Run – run uitgezet door defensie 
❖ Asser Stadsloop – run door de binnenstad van Assen 
❖ Art of Wonder – Jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden 
❖ Dutch-E – overleven en groeien als ondernemer in het digitale tijdperk 
❖ Kunst aan de Vaart – twee daags event met kunst in privépanden aan de Vaart 
❖ Preuvenement – feestelijke start van het culturele seizoen in de Gouverneurstuin 
❖ Uhm…in the hearth of Assen – technofestival in de Gouverneurstuin 
❖ Assen Onderneemt/Business Voice – The voice voor startende ondernemers 
❖ Sinterklaasintocht 
❖ WK Dammen – 5 dagen in Drents Museum en bij RTV Drenthe 



 

❖ Winters Assen – gedurende een maand een ijsbaan in het centrum van Assen 
 

 
 
Overleg met alle trekkingsgerechtigden 
Totaal zijn er 11 trekkingsgerechtigden (organisaties en sectoren). Op 9 oktober is er een overleg 

geweest met vertegenwoordigers van alle trekkingsgerechtigden. Daar is o.a. gesproken over invulling 

van het stadsbrede budget en de financiële stand van zaken.  

Landelijk Platform Ondernemersfondsen 
Op 8 november jl. was er een overleg van de ondernemersfondsen in Nederland in Vlaardingen. Daar 

zijn de nodige ervaringen uitgewisseld. Gezien de kosten (uren, lidmaatschap) heeft het OFA besloten 

niet langer deel te nemen aan het Platform. 

 

Bestuursvergaderingen 
In dit halfjaar is het bestuur vijfmaal bijeen geweest. Hierin zijn de besluiten genomen over de 

aanvragen en heeft het financieel beheer centraal gestaan. De besluiten zijn terug te vinden op 

https://www.ondernemersfondsassen.nl/ofa-projecten/  

Overleg met de wethouder 
Op 1 november jl. heeft het periodiek overleg met wethouder Roald Leemrijse plaatsgevonden. Met 

elkaar is er geconstateerd dat alles in en rondom het OFA soepel verloopt.  

Publiciteit 
Op 5 juli jl. heeft de voorzitter, Arie van der Spek, een presentatie gehouden voor leden van de 

businessclub Bitter-Ballen-Borrel bij de Bonte Wever. Er waren zestig aanwezigen. Bij evenementen 

welke mede mogelijk gemaakt zijn door een bijdrage vanuit het OFA is het verplicht om OFA-uitingen 

te tonen. Een van de mogelijkheden is het plaatsen van het OFA-logo op de website en andere 

communicatie uitingen en het gebruik van een banner of spandoek tijdens het evenement.  

Voor meer informatie over het Ondernemers Fonds Assen kijk op www.ondernemersfondsassen.nl 
en volg ons op Twitter via @OndernemersFA.  

Het bestuur van het Ondernemers Fonds Assen wenst u een 
heel gelukkig en succesvol 2019 toe! 

 
Foto’s: Ondernemend Assen en Esther van Riezen 
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