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Hoe werkt het Ondernemers Fonds Assen ook al weer? 

Al weer ruim 10 jaar bestaat het Ondernemers Fonds Assen (OFA). Een fonds van, voor en door 

ondernemers.  Het idee van het fonds is, dat door allemaal (alle gebruikers en eigenaren van zakelijk 

onroerend goed) bij te dragen, het succesvoller is om activiteiten, projecten en events te financieren. 

Dit is in het belang van de ondernemingen en van de stad. 

Middels een opslag op de Onroerende Zaak Belasting (OZB) int de gemeente. Vervolgens draagt zij de 

opslag (rond de 400.000 euro per jaar) af aan de Stichting OFA. Van deze opbrengst reserveert het 

OFA, na aftrek van interne kosten, 15 % voor het Stadsbrede budget (zie later). Wat daarna resteert 

wordt  verdeeld onder de zogenaamde trekkingsgerechtigden. Dit zijn 8 ondernemersorganisaties en 6 

sectoren. Het loopt uiteen van de winkelcentra tot de grootste organisatie, Ondernemend Assen. Voor 

een volledig overzicht : www.ondernemersfondsassen.nl/organisatie/trekkingsgerechtigden. 

De ondernemersorganisaties en sectoren financieren met de OFA-gelden hun eigen jaarplan. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. Aan het eind van het jaar moeten zij wel een 

Verantwoording overleggen aan het OFA-bestuur. Vervolgens legt het OFA zelf verantwoording af aan 

alle ondernemers, de trekkingsgerechtigden en aan de gemeenteraad. Dit doet zij middels het 

Jaarverslag en de Jaarrekening.  

Het Stadsbrede budget wordt beheerd door het OFA zelf. Dit is bedoeld voor allerlei activiteiten die 

niet gefinancierd worden door de trekkingsgerechtigden. Regelmatig wordt op onze site vermeld welke 

aanvragen zijn gehonoreerd. 

 

Bestuur OFA 

De bestuursleden van het OFA zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij 

vervullen hun functie zonder last en ruggenspraak. Momenteel bestaat het bestuur uit: 

 

Arie van der Spek (voorzitter) 

Voormalig directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe, bestuurslid Maatschappij van 

Weldadigheid, toezichthouder bij Nationaal Gevangenismuseum, bestuurslid Vrienden van Interzorg en 

ambassadeur Beatrix Kinderziekenhuis Groningen. 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/organisatie/trekkingsgerechtigden


 

 

Astrid-Odile de Visser (secretaris) 

Voorzitter Raad van Bestuur Interzorg Noord-Nederland en toezichthouder bij Drenthe College 

 

Eelco Bakker (penningmeester) 

Eigenaar BBENG en adviseur Ik Ben Drents Ondernemer 

 

Marjan Beumer (bestuurslid) 

Eigenaar Roma Opticiens Assen 

 

Rijnie Trip (bestuurslid) 

Directeur-eigenaar Van Lier Catering, directeur Hungry Heroes Food Delivery 



 

Bestuurslid VOCC (Verenigde Ondernemende Contract Cateraars) 

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

Het bestuur van het Ondernemers Fonds Assen wordt ondersteund door Esther van Riezen (vanuit 

Impulz Management Support) als bestuurssecretaris. 

 

 

Eind 2022 loopt de termijn van Arie van der Spek en Astrid-Odile de Visser af. Zij zijn dan niet 

herkiesbaar. Het bestuur heeft besloten hun opvolgers reeds per 1 januari 2022 te benoemen. De 

opvolging kan dan geleidelijk plaatsvinden. Binnenkort zullen de profielen worden gepubliceerd.  

 

Terugblik 2020 

Konden we in voorgaande jaren met trots een prachtig overzicht geven van wat er allemaal was 

gepresteerd door, met name de ondernemersorganisaties, dit jaar is het een triest, kort overzicht. 

Bijna alle plannen zijn geannuleerd als gevolg van de Coronamaatregelen. Links en rechts zijn er 

anderzijds andersoortige events opgezet, waaronder verschillende Webinars, Virtuele Koffiemomenten 

en Netwerkwandelingen, binnen alle beperkingen van dien. Meest in het oog springend waren de 

voorjaars- en najaarscampagnes van Vaart in Assen/MKB Retail en TRP-Assen (Toeristisch Recreatief 

Platform Assen) om de stad veilig te kunnen bezoeken. In het Jaarverslag 2020 (verschijnt medio juni) 

zal een overzicht gegeven worden van de activiteiten die wel door zijn gegaan. 

Het annuleren van de activiteiten heeft er toe geleid dat niet alle OFA-gelden besteed konden worden. 

Deze gelden zijn allemaal doorgeschoven naar 2021. 

 

Vooruitblik 2021 

Het eerste halfjaar 2021 zal niet veel verschillen met dat van het tweede halfjaar 2020.  Anderzijds 

merken we bij de trekkingsgerechtigden een enorme inzet om in het tweede halfjaar alles uit de kast te 

trekken. Dit zien we in de jaarplannen van alle partijen. Mooi dat we met de OFA-gelden er dan ook vol 

tegenaan kunnen gaan.  

Evaluatie 

Conform de afspraak in het Convenant met de gemeente Assen, wordt er iedere vier jaar een Evaluatie 

uitgevoerd. Het is een goed gebruik om periodiek te onderzoeken hoe het OFA reilt en zeilt. De 

eerstvolgende evaluatie zal na de zomer van start gaan. Verwacht wordt dat deze een doorlooptijd zal 



 

hebben van drie maanden. We zijn inmiddels in contact met een ervaren onderzoeksbureau over de 

opzet van het onderzoek. Verdere informatie hierover volgt later. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over het OFA kunt u terecht bij het bestuur van uw ondernemersorganisatie, het 

OFA-bestuur, onze website en bij de bestuurssecretaris Esther van Riezen. Ook kunt u ons volgen op 

twitter@OndernemersFA. Maar de meeste informatie treft u aan op www.ondernemersfondsassen.nl 

 

Aanpassing statuten 

Op enkele punten zullen de statuten van het OFA verbeterd worden. De jaarlijkse informele 

bijeenkomst met alle trekkingsgerechtigden zal geformaliseerd worden. Alle partijen krijgen recht op 

een plek in de Raad van Advies. Nu zitten daar drie trekkingsgerechtigden in. 

 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/

