
 

Nieuwsflits Ondernemers Fonds Assen – januari 2020 
 
Hallo ondernemers in Assen 
 
Een actief tweede half jaar in 2019 zit er al weer op 
In de tweede helft van 2019 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 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. 15% van het budget is 

beschikbaar voor het aanvragen van financiële steun voor stadsbrede projecten. Hieronder een 

overzicht van de belangrijkste activiteiten van de organisaties en sectoren: 

Winkelcentra 
 
Winkelcentrum Kloosterveste  

Winkelcentrum Kloosterveste organiseert jaarlijks een paar grotere evenementen en een groter 
aantal kleinere activiteiten. 

 
De grotere activiteiten die in 2019 zijn georganiseerd zijn: 

• Zomerfestival 
• Haloween 
• Street en food festival 
• Sinterklaas 
• Kerst 
• Voetbalevenement 

 

 

Daarnaast zijn er diverse kleinere activiteiten in het winkelcentrum georganiseerd in 2019: 

• Valentijn 
• Pasen 
• Moederdag 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/


 

• Vaderdag 
• Koningsdag 
• Sint Maarten 
• Sport en Spel dag 
• Enz. 

 
Verder ondersteunt de winkeliersvereniging andere partijen die activiteiten in het winkelcentrum 
ontplooien. Dit kan zijn in de vorm van een kleine bijdrage, maar meestal in de vorm van het 
faciliteren van voorzieningen voor deze activiteiten of het promoten van de activiteiten. 
Voorbeelden hiervan zijn het ‘Sinterklaashuis’, het ‘Kersthuis’, de kledingbeurs. 

 
Daarnaast besteedt de Winkeliersvereniging een deel van het budget aan de aankleding van 
het winkelcentrum. Dit alles om de sfeer en de zichtbaarheid te verhogen. 
Denk hierbij aan de vlaggen in de aanrijroutes naar het winkelcentrum, de bloembakken en in de 
wintermaanden de feestverlichting. 

 
Winkelcentrum Marsdijk 
Winkelcentrum Marsdijk heeft de volgende activiteiten georganiseerd:  
 

• Happy Snappy - foto actie.   

• Lampionnenoptocht - 11 november  
 

 
 

• Sinterklaasintocht. 
 
Winkelcentrum Nobellaan en Vredeveld 
Diverse publieksacties ter gelegenheid van Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas en Kerst. 
 
Winkelcentrum Peelo 
De OFA-bijdrage is gebruikt voor de Sint Maartensactie en het Schoentje zetten voor Sinterklaas. 
 
 
Agrarische sector 



 

Op een aantal dagen is er een Boerenfietstocht georganiseerd. De mooie, toeristische fietsroute leidde 
langs zeven verschillende agrarische bedrijven die bezocht konden worden, waarvan vier als 
nevenactiviteit een winkel aan huis hebben met veelal streekproducten.  

 
 
 
 
Gilde Bart 
Gilde Bart kiest ervoor om haar OFA gelden vooral te besteden aan projecten en activiteiten waarbij er 

bezoekers van buiten Assen direct of indirect naar de stad worden getrokken. In die lijn beoordeelt en 

ondersteunt zij initiatieven. Met die achtergrond is er in 2020 onder ingezet op de volgende 

activiteiten: 

 
Preuvenement 
Jaarlijks terugkerende activiteit met volop bezoekers van buiten Assen en de aftrap van het culturele 
seizoen. Daarnaast natuurlijk de mogelijkheid om de bruisende horeca van Assen op de kaart te zetten. 

 



 

 
Drone Festival 
Een nieuw, uniek festival dit jaar op het TT Circuit. Een geweldig initiatief met hopelijk een fantastische 
toekomst die de evenementenkalender van Assen nieuwe invulling geeft. 
 
DTM op de Vaart 
Met de komst van de DTM naar Assen heeft Assen er een geweldig nieuw, internationaal evenement 
bij. Om de koppeling met de binnenstad te maken en reuring te brengen was er het initiatief om deze 
wagen langs de Vaart te laten rijden. Een mooi spektakel voor Assen welke Gilde Bart graag 
ondersteunt. 
  
Sprezzatura 
Een bijzondere tentoonstelling in het Drents Museum met de wens om dit in de hele stad te laten 
leven. Gilde Bart heeft dit initiatief, dat bijdraagt aan de beleving van bezoekers aan de stad, 
ondersteund.  
 
MKB Retail Assen 
MKB Retail Assen heeft de volgende activiteiten ondersteund: 
 
Koopweekenden in de binnenstad, met name het Koopweekend in september in het kader van 
Prezzatura met een Fashion Show op het Koopmansplein. Vele winkels namen deel aan het event van 
Modezaken (kleding en schoenen), sportzaken tot opticiens en interieur winkels. Met letterlijk veel 
tamtam zijn alle kernwinkelgebied straten betrokken waar vandaan de modellen zijn opgehaald en 
naar het podium op het Koopmansplein zijn gebracht. 
 
Citydressing Assense binnenstad in de feestmaand december. De verlichting in vele bomen brandde 
weer en de straten lichtten op met lichtornamenten. Tevens zijn diverse kabels vervangen zodat de 
ophangpunten in de kernwinkelstraten weer compleet zijn. 
 
Sinterklaasintocht, deze trok zoals ieder jaar weer zeer veel bezoekers uit Assen en van buiten de stad. 

 
 
Het Preuvenement op 24 en 25 augustus was weer een groot succes door het prachtige weer en leuke 
optredens.  
  



 

Winters Assen de ijsbaan op het koopmansplein. Hier kunnen kinderen schaatsen en is er s ‘avonds tijd 
voor een potje curling. 
 
Ondernemend Assen: 
2019.06.14 Be Smart Be International 
Deze bijeenkomst was voor ondernemers die interesse hebben in zaken doen met onze buurlanden. 
Ervaren sprekers en workshopgevers van succesvolle internationale bedrijven inspireerden en gaven 
praktische kennis om echt aan de slag te kunnen.  
 
 

 
 
2019.06.29 TT arrangement Haarbochtlounge 

Dit was een uitgelezen kans voor ondernemers om hun relaties uit te nodigen voor dit event. Een 

volledig verzorgde dag in samenwerking met Univé georganiseerd. 

 
 

2019.07.06 Urban Run 

Voor het 5e jaar op rij is op zaterdag 6 juli 2019 de Urban Run georganiseerd. Het evenement is de 

afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot evenement in Assen met ca. 900 deelnemers. 

2019.07.10 Golfclinic 

Een enthousiaste groep van ruim 80 deelnemers is dit jaar weer de strijd aangegaan op de green van 

de Drentsche Golf & Country Club. 



 

2019.07.18 DTM 

Ruim 65 leden konden een plaatsje bemachtigen aan de kop van de Vaart om de raceauto’s aan zich 

voorbij te zien gaan. Een groot spektakel! 

 

 

2019.08.24 Preuvenement – netwerkborrel 

   

 

 

 

 

 

 

Een geslaagde netwerkborrel tijdens het preuvenement in de Gouverneurstuin met een opkomst van 

ruim 35 leden. 

2019.08.31 Netwerkbarbecue leden kring Noord 

De kring Noord organiseerde voor haar leden een BBQ bij DIA aan de Australiëweg te Assen. 

2019.09.24 Open huis kantoor OA Industrieweg 1 

Na de verhuizing begin september 2019 werden de leden in de gelegenheid gesteld een kijkje te 

komen nemen in het nieuwe kantoor van Ondernemend Assen aan de Industrieweg 1 te Assen. Ruim 

30 leden hebben de locatie op 24 september bekeken en werden getrakteerd op een lekkernij bij de 

koffie en een paraplu als aandenken. 

2019.09.26 Themabijeenkomst duurzaamheid en buitengewone ALV 

Een informatieve avond over duurzaamheid waarbij Henk Klaassens van Tauw en Mark Winkelman van 

Winkelman engineering een boeiende lezing hielden. Ook werden een tweetal bestuursleden benoemd 

in een buitengewone Algemene Ledenvergadering. De avond vond plaats bij CS Vincent Van Gogh, 

locatie Salland. 



 

 

 

 

2019.10.05 Dronefestival 

Ondernemend Assen heeft een financiële bijdrage geleverd vanuit de branches Onderwijs en Overheid 

& Defensie aan het dronefestival dat plaatsvond op 5 oktober 2019 op de TT-baan te Assen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.10.07 Lezing rookvrije generatie branche Zorg/branche Onderwijs 

Dr. Mertens, longarts WZA heeft een lezing gehouden op CS Vincent van Gogh voor een drietal klassen. 

De leerlingen werden gewezen op de gevaren van het roken. Deze pilot is zeer goed ontvangen en 

wordt verder uitgezet. 

 

2019.10.10 Beursvloer AssenvoorAssen + duurzaamheidsplein Ondernemend Assen 

Een prachtige samenwerking: AssenvoorAssen en Ondernemend Assen organiseerden de beursvloer in 

combinatie met een duurzaamheidsplein op de dag van de duurzaamheid. Een vervolg in 2020 wordt 

zeker verwacht! 

 



 

 
 

2019.10.16 Heisessie dagelijks en algemeen bestuur Ondernemend Assen 

Jaarlijks terugkerende dag waarin de plannen en activiteiten met het voltallige bestuur en facilitair 

bureau worden besproken.  

 

2019.10.17 Stamtafel in het kader van de branche Zorg 

Per kwartaal organiseert het Facilitair Bureau een stamtafel; informele bijeenkomst voor leden. Dit 

keer stond de stamtafel in het kader van de Zorg. Vice-voorzitter Baukje van der Molen gaf een 

toelichting op de plannen van de branche zorg en inventariseert de behoefte bij de deelnemers. Een 

mooie bijeenkomst met ca. 18 deelnemers. 

2019.11.02 Open bedrijvendag Drenthe 

Een enthousiaste club ondernemers, Gemeente Assen en Ondernemend Assen hebben een werkgroep 

OBDD gevormd. Deze werkgroep heeft 39 ondernemers enthousiast gemaakt om deel te nemen aan 

de OBDD in Assen. Ca. 1.200 bezoekers hebben deze bedrijven bezocht en konden een volle 

stempelkaart inleveren als zij 5 bedrijven hadden bezocht. Hieruit zijn 12 prijswinnaars getrokken die 

binnenkort hun prijs uitgereikt krijgen. 

 



 

2019.11.05 Promotiedagen Groningen 

Ook dit jaar was Ondernemend Assen weer in Groningen vertegenwoordigd op het plein van de 

Gemeente Assen. Op 5 november werd een netwerkborrel georganiseerd waaraan ca. 80 ondernemers 

hebben deelgenomen. 

 

2019.11.13 Men’s Night in samenwerking met Sligro Assen 

Dit jaar geen ladies night maar een eerste editie van de men’s night. Een goed bezochte avond die 

enorm in de smaak viel bij de aanwezige deelnemers. Mede georganiseerd door Sligro Assen. 

 

 

 

 

 

 

2019.11.15 Zorgsymposium van de branche Zorg 

Een gevarieerd symposium, georganiseerd door de branche Zorg van Ondernemend Assen. Een 

plenaire lezing in de ochtend door Ton Soons over samenwerking en futuroloog Adjiedj Bakas  en ’s 

middags een tweetal workshops verzorg door het Zorgpractoraat en het Centrum voor Duurzaamheid 



 

en Vitaliteit. Wij kijken terug op een prima symposium met 55 deelnemers uit diverse zorginstellingen, 

bij een gastvrije Zorggroep Drenthe, locatie De Vijverhof. 

 

 

2019.11.21 Netwerkbowling leden kring Stadsbedrijvenpark 

2019.12.11 Kerstlunch 

2019.12.19 Winters Assen – curlingavond voor leden Ondernemend Assen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verantwoording 
De ondernemersorganisaties en de sectoren ontvangen hun deel (de gemeente stelt de percentages  
telkens voor 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. In het tweede halfjaar waren er o.a. de 

volgende activiteiten  

• Drone festival 

• Kunst aan de Vaart 

 
 

• Preuvenement 



 

 
• Sprezzatura 

• Ridder Florian Festival 

 
 

• 4-Mijl Festival 

 
• Uhm Festival 



 

 
• Popronde Assen 

 
 

• 25-jarig jubileum concert Scheepskoor bij Nacht en Ontij 

 
 

• Sinterklaasintocht 



 

 
 

• Winters Assen – ijsbaan op koopmansplein 

 
 
Overleg met alle trekkingsgerechtigden 
In totaal zijn er 11 trekkingsgerechtigden (organisaties en sectoren). Op 1 mei jl. 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.  

Bestuursvergaderingen 
In dit halfjaar is het bestuur vijf maal 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  16 oktober 2019 heeft het periodiek overleg met wethouder Mirjam Pauwels plaatsgevonden. De 

wethouder gaf aan zeer tevreden te zijn over het functioneren van het Ondernemersfonds Assen.   

Publiciteit 
Destijds heeft de gemeenteraad het OFA gevraagd om meer transparantie en communicatie van de 

projecten die mogelijk gemaakt worden door steun van het OFA. Bij evenementen die een bijdrage uit 

het fonds ontvangen worden OFA-spandoeken en OFA-banners geplaatst om dit aan het publiek te 

communiceren.  

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


 

 

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 
Voorspoedig 2020 toe! 

 
Foto’s: Ondernemend Assen, Winkelcentrum Kloosterveen, Winkelcentrum Marsdijk, 4-Mijl Festival, 

Kunstplaza Schurer, Ineke Heijting, Tempus Fugit, Winters Assen en Esther van Riezen 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/

