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JAARVERSLAG ONDERNEMERS FONDS ASSEN (OFA) 2019 
 
 

Algemeen 
Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Het Ondernemersfonds werkt 

vóór de Asser ondernemers door te investeren in stadspromotie, in activiteiten en projecten  

in zowel de binnenstad, als de bedrijfsterreinen en de winkelcentra, in culturele activiteiten 

en in betere samenwerking tussen de diverse organisaties. 

Alle Asser ondernemers betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag in de OZB. 

De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te 

beheren.  

Ook dit jaar zijn  er met de OFA-gelden weer talloze activiteiten en projecten gefinancierd.  

De trekkingsgerechtigden (de ondernemersorganisaties) hebben hun uiterste best gedaan 

om er weer het optimale rendement uit te halen. 

 

 

Asser Stadsloop – foto: Esther van Riezen 

Trekkingsgerechtigden 2019 
In 2019 waren er de volgende trekkingsgerechtigden: 

1. Ondernemend Assen 

2. Gilde BART 

3. MKB Retail  Assen 

4. LTO (Agrarisch) 

5. Zorg (binnen Ondernemend Assen) 

6. Winkelcentrum Peelo 

7. Winkelcentrum Marsdijk 

8. Winkelcentrum Vredeveld 



9. Winkelcentrum Nobellaan 

10. Winkelcentrum Kloosterveen 

11. Defensie  

12. Onderwijs (binnen Ondernemend Assen) 

13. Sport  

 

Art of Wonder – foto: Esther van Riezen 

 

Budgetverdeling 
Sinds de start van het OFA is de budgetverdeling vooral gebaseerd op een geografische 

verdeling (postcodegebieden). Na aftrek van de bureaukosten en 15 % stadsbrede projecten 

is het restant verdeeld over de trekkingsgerechtigden. Deze procentuele verdeling is 

gebaseerd op een ingewikkelde berekening vanuit de OZB-administratie van de gemeente. 

Onderstaande verdeling is vastgesteld tot en met 2020. 

De verdeling van het budget 2019 was als volgt:  

MKB Retail 63.070 

Ondernemend Assen 127.033 

Gilde BART 22.313 

LTO (Agrarisch) 3.570 

Winkelcentrum Kloosterveen 3.273 

Winkelcentrum Marsdijk 1.785 

Winkelcentrum Peelo 595 

Winkelcentrum Vredeveld 1.190 

Winkelcentrum Nobellaan 1.190 

Defensie 7.438 

Onderwijs 31.535 

Sport 9.520 

Zorg 24.990 

Stadsbrede Projecten 52.500 

 



Het totale OFA-budget bedroeg in 2019 € 400.000. Dit is gebaseerd op een opslag van € 36 

per € 100.000 WOZ-waarde (niet woningen).  

Aan het budget 2019 is per trekkingsgerechtigde het eventuele restant 2018 toegevoegd. 

 
Sprezzatura- Rialto brug – foto: Esther van Riezen 

Verantwoording 
Uiteindelijk is van belang wat er met de inzet van het beschikbare budget wordt bereikt. 

Daar het OFA zelf geen activiteiten organiseert en geen projecten opzet zijn het de 

trekkingsgerechtigden die dienen te verantwoorden wat zij met de gelden van alle 

ondernemers (zij betalen de OZB-opslag) hebben bereikt.  In het Reglement OFA 2.0 is 

afgesproken op welke wijze en op welk moment de verantwoording aan het OFA dient plaats 

te vinden.  

 

Asser stadsloop – foto: Esther van Riezen 

 



Hieronder per trekkingsgerechtigden een korte samenvatting van hun resultaten: 

Onderwijs De sector Onderwijs is organisatorisch ondergebracht bij 
Ondernemend Assen (OA). De meeste 
onderwijsinstellingen zijn lid van OA via 
vertegenwoordigers van die instellingen. Het kernteam is 
in 2019 met name bezig geweest, samen met bestuur OA, 
met de ontwikkeling van technisch onderwijs. Dit heeft 
geleid tot oprichting van de Tech Hub. Met het OFA-
budget als startbudget heeft dit geleid tot het 
binnenhalen van enkele miljoenen euro’s voor de verdere 
ontwikkeling van dit geweldige project. 

Ondernemend Assen OA is de grootste ondernemersorganisatie met ruim 500 
leden, onder andere op de bedrijventerreinen. Er was ook 
in 2019 een breed palet aan activiteiten en projecten zoals 
Smart Be International, Urban Run, Golfclinic, Open Huis 
eigen locatie, Open Bedrijven Dag, Assen Onderneemt, 
Men’s Night, Noordelijke Promotiedagen, Promotiedag 
Drenthe, DTM City Racing, VIP Village TT-circuit, 
themabijeenkomsten. 

Gilde Bart Gilde Bart (toerisme, recreatie en cultuur) heeft met name 
bijdragen verstrekt aan diverse events zoals het Drone 
Festival, DTM City Racing, Sprezzatura en het 
Preuvenement. 

MKB Retail Assen Preuvenement, bijdrage aan projecten van Vaart in Assen, 
koopzondagen, citydressing, activiteiten rondom 
Sprezzatura. 

LTO (sector agrarisch) Op meerdere dagen zijn er Boerenfietstochten rondom 
Assen georganiseerd. 

Zorg 
 

Ook Zorg is een sector binnen OA. Het bestuur is zeer 
actief om ook Zorg op de kaart te zetten. Gezien de grote 
economische betekenis is het belangrijk dat er aandacht 
aan deze sector wordt gegeven. Activiteiten waren o.a. 
een zorgsymposium, voorlichting op scholen door een 
longarts in het kader van de Rookvrije generatie en een 
Stamtafel Zorg. 

Winkelcentrum Peelo 
 

De gelden zijn gebruikt voor o.a. de viering van Sint 
Maarten en de Sinterklaasintocht. 

Winkelcentrum Marsdijk 
 

Met de gelden zijn frequent evenementen en acties 
georganiseerd om nieuwe klanten naar het winkelcentrum 
te trekken en bestaande klanten herhaalaankopen te laten 
doen. 

Winkelcentrum Vredeveld 
 

Klantenbinding en aantrekken van nieuwe klanten door de 
gelden te gebruiken voor diverse publieksacties voor 
Pasen, Moederdag, Vaderdag, Kerst en Oud & Nieuw. 



Winkelcentrum Nobellaan 
 

Klantenbinding en aantrekken van nieuwe klanten door de 
gelden te gebruiken voor diverse publieksacties voor 
Pasen, Moederdag, Vaderdag, Kerst en Oud & Nieuw. 

Winkelcentrum Kloosterveen 
 

De gelden worden aangewend om diverse evenementen 
te organiseren zodat winkelend publiek naar Kloosterveste 
getrokken wordt en bezoekers bekend gemaakt worden 
met Kloosterveste en de faciliteiten.  

 

 

Boerenfietstocht – foto: Geke Arends 

Inzake het Stadsbrede budget zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd, waarvan bij 

sommige projecten een van de ondernemersverenigingen als penvoerder optrad: 

 

Drone Festival – Eigen foto 



• Assen Onderneemt 

• Urban Run 

• Kunst aan de Vaart 

• Winters Assen (6 weken tijdelijke ijsbaan op Koopmansplein) 

• Art of Wonder 

• Asser Stadsloop 

• Preuvenement 

• Uhm Festival 

• Drone Festival 

• Sinterklaasintocht 

• WK Dammen 

• 25-jarig Jubileum Scheepskoor Bij Nacht en Ontij 

• Koningsdag 

• Sprezzatura 

• Volksopera Ridder van Pittelo 

• Ridder Florian Festival (kinderactiviteiten in binnenstad) 

• 4-mijl Festival 

• Popronde Assen 

• Koningsnacht 

• KNVB UEFA kwalificatie jeugd EK- toernooien in Assen 
 

 
 

Uhm Festival – Foto: Esther van Riezen 

 
De hierboven genoemde activiteiten zijn slechts een beperkte opsomming. Ter verdere informatie 

wordt ook verwezen naar de halfjaarlijkse OFA-Nieuwsflitsen welke als bijlagen aan dit Jaarverslag 

zijn toegevoegd.  Ook de Jaarverslagen van de afzonderlijke trekkingsgerechtigden zijn aanvullend. 

Naast de verantwoording aan het OFA leggen de trekkingsgerechtigden ook verantwoording af aan 

de eigen leden in bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering. Door deze verantwoordingen meer te 

relateren aan de doelstellingen van het OFA kan dit nog verder worden verbeterd. 



 

Damsimultaan in Van der Veen – Eigen foto Damvereniging 

Financieel 
De nacalculatie van de gemeente over 2018 levert een bedrag op van € 10.342. Alhoewel het 

stadsbrede budget al jaren dalende is door leegstand en waardevermindering weten steeds meer 

organisaties de weg naar het OFA te vinden voor een bijdrage uit het stadsbrede budget. Daarom 

heeft het bestuur inmiddels besloten dit bedrag specifiek aan het stadsbrede budget 2019 toe te 

voegen.  

 

Urban Run – Foto: Esther van Riezen 

 

Ten opzichte van 2018 is het eigen vermogen in 2019 met 5.045 euro gedaald naar 33.525 euro. Het 

bestuur is van mening dat een eigen vermogen van het OFA van 20.000 euro voldoende is om 

tegenvallers op te vangen. De remweg is derhalve ruim voldoende. 

Voor de financiële informatie wordt verder verwezen naar de Jaarrekening 2019 (bijlage). 



 

Preuvenement – foto: Esther van Riezen 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2019: 

Arie van der Spek  voorzitter  Voormalig directielid Rabobank Assen 
Astrid-Odile de Visser  secretaris  Voorzitter RvB Interzorg Noord Nederland 
Johan Klompmaker  penningmeester Eigenaar Klompmaker Financieel Advies 
Jack Hartog   bestuurslid  Eigenaar Bruna, Retailmarketing specialist 
Vacature 
 
Jack Hartog verlaat het bestuur per 1 januari 2020 na twee termijnen van drie jaar, in totaal 
de volledige zes jaar. Hij wordt opgevolgd door Eelco Bakker, projectleider van o.a. De 
Ondernemersfabriek. Door het voorgenomen vertrek van Rob van der Valk naar het Westen 
van het land is hij per 1 oktober 2019 afgetreden. Zijn opvolger, Anita ter Veld, werd per die 
datum benoemd als bestuurslid. Door persoonlijke omstandigheden heeft zij zich in 
december 2019 teruggetrokken.  In de toen ontstane vacature is per 12 februari 2020 
voorzien met de benoeming van Marjan Beumer, eigenaar ROMA Opticiens. Per 23 april 
2020 is Johan Klompmaker teruggetreden als bestuurslid. Hij stelt zich niet herkiesbaar voor 
een tweede termijn (vanwege persoonlijke omstandigheden). Deze vacature is nog vacant. 
Het bestuur wordt ondersteund door bestuurssecretaris Esther van Riezen. 

 



Ridder Florian Festival – eigen foto Kunstplaza Schurer 

In 2019 waren er 11 reguliere bestuursvergaderingen. Gezien de goede interne organisatie 

duren de vergaderingen maximaal een uur.  

De bestuursleden vervullen hun functies als vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding. De 

bestuurssecretaris ontvangt een marktconforme vergoeding per uur. 

De bestuursbesluiten worden telkens op www.ondernemersfondsassen.nl geplaatst. 

 

25-jarig jubileum Scheepskoor Bij Nacht en Ontij  – foto: Ineke Heijting 

 

Overleg 
In de statuten is opgenomen dat het Platform Ondernemend Assen (POA)  als adviesorgaan 

van het OFA optreedt. In het POA zitten Gilde Bart, Ondernemend Assen en MKB Retail.  
Het POA is als het ware een Raad van Advies (RvA). 
  

In 2019 heeft het OFA-bestuur tweemaal overleg gehad met het POA. Daar zijn de lopende 
(beleids-)zaken besproken en heeft afstemming plaatsgevonden over de verdeling van het 
Stadsbrede Budget. 
  

Periodiek nodigt het bestuur alle trekkingsgerechtigden uit voor een informeel overleg over 
het reilen en zeilen van het OFA. Wederzijds wordt dit als zeer positief ervaren. 
  

Halfjaarlijks vindt er ook bestuurlijk overleg plaats met de wethouder. Dit overleg verloopt 
naar aller tevredenheid. 
 
 

 
 

Volksopera Ridder van Pittelo – Foto: Ineke Heijting 

 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/


 
 

Winters Assen – Foto: Rob Timmerman 

Communicatie 
Projecten welke ondersteund worden vanuit het OFA verzorgen zelf de uitingen waaruit 

blijkt dat het OFA de medefinancier is. Voor de stadsbrede projecten loopt dit naar 

tevredenheid. De reguliere trekkingsgerechtigden kunnen nog wel wat meer energie steken 

in het verspreiden van het bericht van de OFA-ondersteuning. 

Het OFA zet zelf de volgende middelen in: banners, spandoeken, website en twitter. Verder 

zijn er meerdere berichten in de lokale kranten verschenen. In 2019 heeft het OFA tweemaal 

een Nieuwsflits uitgebracht. Deze is via de websites/digitale nieuwsbrieven verspreid onder 

alle leden van de trekkingsgerechtigden.  

 

Sinterklaasintocht – foto: Ineke Heijting 

Samenvatting 
Samenvattend kunnen we stellen dat de in 2018 geïntroduceerde formats, die voor meer 

professionalisering moesten zorgen, inmiddels ingeburgerd zijn en in 2019 probleemloos 

door de trekkingsgerechtigden zijn gebruikt. Op basis van de ervaringen met de formats is 

het aanvraagformulier voor het stadsbrede budget nog verder uitgebreid met vragen over 

toegekende aanvragen in voorgaande jaren. 



 

Het bestuur en de bestuurssecretaris zijn goed ingewerkt en op elkaar ingespeeld.  

De relatie met de trekkingsgerechtigden op basis van het Reglement OFA 2.0 verloopt 

soepel, onder andere door de goede onderlinge contacten van de ondersteuners.  

De contacten met de gemeente verlopen op een plezierige wijze.  

De externe communicatie verloopt voornamelijk via sociale mediakanalen. Na afloop van 

bestuursvergaderingen worden de besluiten op de website gepubliceerd. Tot slot zijn de 

contacten met de pers goed.  

De doelstellingen van het OFA, versterking van het ondernemersklimaat en Assen meer op 

de kaart zetten, blijven lastige doelstellingen om te meten. Maar toch zijn het OFA-bestuur 

en de trekkingsgerechtigden het er over eens, dat ook in 2019 het Ondernemers Fonds 

Assen een belangrijke pijler was bij de verdere ontwikkeling van de gemeente als een stad 

met een sterk ondernemersklimaat. 

Bijlagen: Nieuwsflitsen OFA 2019 en Jaarrekening 2019 

 

Kunst aan de Vaart – foto: Leen Rombouts 


