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Nazomer kermis – foto: Esther van Riezen  



JAARVERSLAG ONDERNEMERS FONDS ASSEN (OFA) 2020 
 
 

Algemeen 
Het Ondernemersfonds Assen is van, voor en door de ondernemers uit Assen. Hoofddoel is 

om als gezamenlijke ondernemersorganisaties Assen op de kaart te zetten. Dit in het belang 

van de ondernemingen en in het belang van de stad. 

Maar ook hier heeft de coronacrisis behoorlijk wat roet in het eten gegooid. Vanaf begin 

maart werden alle projecten, activiteiten, events en initiatieven allemaal geannuleerd. Dit 

Jaarverslag is dan ook kort. Helaas. In de paragraaf Verantwoording geven wij een overzicht 

van de zaken die nog wel zijn doorgegaan.  

 

 

Handen wasunits in de binnenstad – foto: Vaart in Assen 

 

Trekkingsgerechtigden 2020 
In 2020 waren er de volgende trekkingsgerechtigden: 

1. Ondernemend Assen 

2. MKB Retail Assen 

3. Sector Recreatie: TRP-Assen (Toeristisch Recreatief Platform Assen) 

4. Sector Agrarisch: LTO-Noord Drenthe 

5. Sector Zorg (binnen Ondernemend Assen) 

6. Sector Onderwijs (binnen Ondernemend Assen) 

7. Sector Sport (binnen OFA, voor Sport is er nog geen trekkingsgerechtigde) 



8. Sector Defensie (binnen OFA, voor Defensie is er nog geen trekkingsgerechtigde) 

9. Sector Cultuur (binnen OFA, voor Cultuur is er nog geen trekkingsgerechtigde) 

10. Winkelcentrum Kloosterveen 

11. Winkelcentrum Peelo 

12. Winkelcentrum Marsdijk 

13. Winkelcentrum Vredeveld 

14. Winkelcentrum Nobellaan 

Begin 2020 is Gilde Bart opgesplitst in de sectoren Recreatie, Toerisme en Horeca (TRP-

Assen) enerzijds en Cultuur anderzijds. Voor de sector Cultuur is er geen organisatie die voor 

de gehele stad als trekkingsgerechtigde kan optreden. Voorlopig beheert het OFA -bestuur 

derhalve dit budget. Voor de sector Defensie is het voornemen dat Ondernemend Assen dit 

op zich zal nemen zodra daar bestuurlijk in is voorzien. 

Met betrekking tot MKB Retail Assen: ca. 90 % van het budget wordt direct doorgeleid naar 

Vaart in Assen (ViA). MKB Retail Assen is wel degene die de verantwoording van de 

bestedingen aflegt. 

 

 

Pop-up bioscoop – foto: Levi Vandenberg 

 

Budget(-verdeling) 
Het budget van het OFA is gelijk aan het collectief van de opslag op de OZB. Dit bedrag 

ontvangt het OFA jaarlijks via de gemeente. Na aftrek van de begrote bureaukosten en 15 % 

voor stadsbrede projecten is er vervolgens een verdeling gebaseerd op postcodegebieden, 

sectoren en winkelcentra. Deze procentuele verdeling is gebaseerd op een ingewikkelde 



berekening vanuit de OZB-administratie van de gemeente. Onderstaande verdeling gold nog 

voor 2020. Van 2021 tot en met 2023 ( 3-jaarlijkse update) gelden nieuwe percentages die 

ontvangen zijn van de gemeente. 

Percentages in 2020: 

Ondernemend Assen 42,7 

MKB Retail Assen 21,2 

Sector Recreatie TRP-Assen 3,9 

Sector Agrarisch LTO Noord Drenthe 1,2 

Sector Zorg 8,4 

Sector Onderwijs 10,6 

Sector Sport 3,2 

Sector Defensie 2,5 

Sector Cultuur 4,0 

Winkelcentrum Kloosterveen 1,1 

Winkelcentrum Peelo 0,2 

Winkelcentrum Marsdijk 0,6 

Winkelcentrum Vredeveld 0,4 

Winkelcentrum Nobellaan 0,4 

 

De verdeling van het budget 2020 was als volgt ( euro’s):  

Ondernemend Assen 136.098 

MKB Retail Assen 67.571 

Sector Recreatie TRP Assen 12.597 

Sector Agrarisch LTO Noord Drenthe 3.825 

Sector Zorg 26.773 

Sector Onderwijs 33.785 

Sector Sport 10.199 

Sector Defensie 7.968 

Sector Cultuur 11.308 

Winkelcentrum Kloosterveen 3.506 

Winkelcentrum Peelo 637 

Winkelcentrum Marsdijk 1.912 

Winkelcentrum Vredeveld 1.275 

Winkelcentrum Nobellaan 1.275 

Stadsbrede projecten 56.246 

 
Het totale OFA-budget bedroeg in 2020 € 424.975. Dit is gebaseerd op een opslag van € 36 

per € 100.000 WOZ-waarde (niet woningen).  

Aan het budget 2020 is per trekkingsgerechtigde het eventuele restant 2019 toegevoegd. Dit 

is in de Jaarrekening opgenomen. 



 
Winter warmte spreidingscampagne – 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.  

 

Golf clinic Ondernemend Assen – foto: Miranda Drenth 

 

Hieronder per trekkingsgerechtigde een korte samenvatting van hun resultaten: 

Ondernemend Assen Nieuwjaarsborrel, winter BBQ, Golf clinic, 
Vrijdagmiddagborrel (buiten), Netwerklunch op 1,5m 



afstand, Webinars (Block chain, Zon op de Zaak, Corona 
versus Ondernemerschap), Online Promotiedagen Live, 
Virtuele koffiemomenten, Netwerkwandelingen, Platform 
Assen Helpt, opstarten Masterplan, Ledenenquête, 
Techniek academie, Techniek onderwijs.  

MKB retail De projecten zijn voornamelijk uitgevoerd door Vaart in 
Assen en zij hebben zaken als veilig en verantwoord 
winkelen opgepakt (campagne Veilig Winkelen, campagne 
Bruisende Na(zomer) en Winter Warmte 
spreidingscampagne). Een succesvol onderdeel was een 
gratis pendelbus laten rijden tussen campings en 
vakantieparken naar het centrum van Assen. Als 
alternatief voor het Preuvenement was een 
Preuvenement aan Huis bedacht dat hybride plaatsvond 
(gedeeltelijk online en een aantal plaatsen in DNK). 

Sector Toerisme, Recreatie 
en Horeca 

De leden van TRP-Assen werden dubbel getroffen; 
evenementen waren niet mogelijk en de horeca werd 
gesloten. TRP-Assen heeft deelgenomen in de 
Na(zomer)campagne en de Winter Warmte 
spreidingscampagne van Vaart in Assen. Tevens is een 
financiële bijdrage gedaan aan het samenwerkingsverband 
de Stichting Kop van Drenthe (samenwerkingsverband 
gemeenten en lokale toeristisch recreatieve ondernemers 
om de stad te promoten). Er is een reservering voor een 
bijdrage aan het nog te realiseren TT Museum. Er is een 
start gemaakt met het opstellen van een vierjarig 
merkactivatieplan. 

Sector Agrarisch Als alternatief voor de populaire Boerenfietstocht is een 
Verlichte boerderijen-route gehouden, die zeer veel 
belangstellenden trok. 

Sector Zorg  Er is verbinding gezocht met Vaart Welzijn met betrekking 
tot een project Digitalisering bij Ouderen. Een verzoek om 
een AED te financieren is ingewilligd. Er heeft een 
brainstorm plaatsgevonden met de sector Onderwijs over 
hoe het thema Bewegen handen en voeten gegeven kan 
worden. 

Sector Onderwijs 
 

Er is druk gewerkt aan het opzetten van een Stagebureau 
dat leerlingen verbindt met ondernemers. Ook is er  
gewerkt aan het project Sterk Techniek Onderwijs o.a. met 
betrekking tot het inrichten van een ontmoetingspunt. 

Sector Sport 
 

Een financiële bijdrage aan Winters Assen (ijsbaan in het 
centrum van Assen) dat helaas verplaatst moest worden 
naar 2021. 

Sector Defensie 
 

Een financiële bijdrage aan het Dronefestival dat helaas 
verplaatst moest worden naar 2021. 

Sector Cultuur 
 

Een financiële bijdrage aan Art of Wonder, en Film Festival 
of the Middle East die beiden verplaatst werden naar 



2021. Een bijdrage aan Sam’s Route (route door Assen 
over Sam Drukker) 

Winkelcentrum Kloosterveen 
 

2020 was het Jubileumjaar. Veel activiteiten werden 
geannuleerd. In februari was er een Valentijn actie met 
Cupido. Op koopavonden in maart was er vermaak. Er zijn 
200 bossen tulpen uitgedeeld aan de medewerkers van 
het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Er is een draaiorgel 
ingeschakeld dat langs diverse zorginstellingen gegaan is 
om bewoners en medewerkers een hart onder de riem te 
steken. 
Met Moederdag en Vaderdag was er een online winactie. 
Er is een nieuwe huisstijl uitgerold. Overige activiteiten: 
Springkussen festival (zomer). Winactie wie de mooiste 
selfie maakte bij de nieuwe feestverlichting (december). 
Videoboodschap van Sinterklaas. Videoboodschap van 
bekende Nederlander Tygo Gernandt (Kerst). Signing 
(december). Oliebollenactie (Oud&Nieuw). 

Winkelcentrum Peelo 
 

Omdat Sint Maarten niet doorging zijn er traktaties 
uitgedeeld op de basisscholen de Veldkei en de Scharmhof 
evenals bij de kinderopvang. 

Winkelcentrum Marsdijk Klantenacties rondom de verschillende feestdagen. 

Winkelcentrum Vredeveld Diverse publieksacties meestal gerelateerd aan de 
feestdagen zoals Pasen, Moederdag, Vaderdag, Kerst, Oud 
& Nieuw. 

Winkelcentrum Nobellaan Diverse publieksacties meestal gerelateerd aan de 
feestdagen zoals Pasen, Moederdag, Vaderdag, Kerst, Oud 
& Nieuw. 

 

 

Verlichte boerderijen-route – 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: 



• Preuvenement aan Huis 

• Campagne Veilig Winkelen 

• Bruisende (Na)zomer campagne 

• Pop-up bioscoop 

• Nazomer kermis 

• Winter Warmte campagne 

 

Gratis pendelbussen naar centrum van Assen – foto: Vaart in Assen 

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. 

 

 

Stadsspeurtocht – foto: Vaart in Assen 



Financieel 
De nacalculatie van de gemeente over 2019 leverde een bedrag op van 10.756 euro. Gezien het feit 

dat het Stadsbrede budget al jaren dalende en niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren, 

heeft het bestuur dit bedrag aan het Stadsbrede budget toegevoegd. 

 

Winter Warmte spreidingscampagne – foto: Vaart in Assen 

Het eigen vermogen is verhoogd met het positieve resultaat. Dit is mede een gevolg van lagere 

kosten. Het bestuur is van mening dat een eigen vermogen van het OFA van 20.000 euro voldoende 

is om tegenvallers op te vangen.  

2020 was een bijzonder jaar vanwege alle Corona-maatregelen. Hierdoor werden in eerste instantie 

veel evenementen naar het najaar verschoven en uiteindelijk afgelast. Hierdoor is de liquiditeit 

onbedoeld toegenomen. 

Voor de financiële informatie wordt verder verwezen naar de Jaarrekening 2020 (bijlage). 

 

Promotie Assen als onderdeel van Kop van Drenthe – foto: Kop van Drenthe 

 



Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2019: 
 

Arie van der Spek -voorzitter  Bestuur Maatschappij v. Weldadigheid, toezichthouder   
                                                                 Gevangenismuseum 
Astrid-Odile de Visser- secretaris Voorzitter RvB Interzorg Noord Nederland,  
                                                                       toezichthouder bij Drenthe College 
Eelco Bakker - penningmeester Eigenaar BBENG en adviseur Ik Ben Drents Ondernemer  
                                                                  
Marjan Beumer -bestuurslid  Eigenaar ROMA opticien 
 
Rijnie Trip – bestuurslid  Directeur-eigenaar Van Lier Catering, directeur Hungry  
                                                                 Heroes Food Delivery, Bestuurslid VOCC  
                                                                 (Verenigde Ondernemende Contract Cateraars) 
 
Het bestuur wordt ondersteund door bestuurssecretaris Esther van Riezen van Impulz 

Management Support. 

 

Veilig winkelen campagne – foto: Vaart in Assen 
 

In 2020 waren er 10 reguliere bestuursvergaderingen. Gezien de goede interne organisatie 

duren de vergaderingen maximaal een uur. De bestuurssecretaris heeft tijd gestoken in het 

vullen van een nieuwe website. Tevens heeft zij reeds onderzoek gedaan en collega 

ondersteuners van andere ondernemersfondsen geraadpleegd over de Evaluatie van het 

OFA die voor 2021/2022 gepland staat. 

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. 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/


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

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

In 2020 heeft het OFA-bestuur een maal overleg gehad met het POA in plaats van de 
gebruikelijke twee maal. Oorzaak was het afgelasten van vele evenementen zodat een 
overleg in het najaar niet relevant was. In het overleg van januari zijn de lopende  
(beleids-)zaken besproken en heeft afstemming plaatsgevonden over de verdeling van het 
Stadsbrede budget. 
  

Begin 2021 heeft er niet het jaarlijkse informele overleg met de trekkingsgerechtigden 
plaatsgevonden. Gezien de duur van de Corona-crisis heeft het OFA-bestuur nu bilaterale 
gesprekken met hen gehouden. 
  

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

naar aller tevredenheid. 

 
 
 

 
 
 

Foto: Pixabay 

Communicatie 
In 2020 is de externe communicatie bijna nihil geweest. Het niet-doorgaan van de tientallen 

activiteiten van de trekkingsgerechtigden gaf daar geen aanleiding voor. De weinige 

communicatie die er wel was verliep voornamelijk via de website en via Twitter. In 2020 is er 

een nieuwe website opgezet. 

Samenvatting 
Ondanks het feit dat veel evenementen en activiteiten geen doorgang konden vinden door 

alle Corona-maatregelen bleken trekkingsgerechtigden en ondernemers innovatief genoeg 

om alternatieven te bedenken die veelal online en soms hybride waren. De kosten van de 

online evenementen vielen lager uit dan begroot was. De bestuurssecretaris heeft minder 

werkzaamheden kunnen verrichten waardoor ook deze kosten lager uitvielen dan 



gebruikelijk. Als gevolg van de lagere uitgaven van het OFA door de Corona-crisis is het eigen 

vermogen onbedoeld toegenomen. 

 


