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Evaluatie 

De afgelopen maanden heeft bureau Stadskracht een evaluatie met betrekking tot het functioneren 

van het Ondernemersfonds Assen uitgevoerd. Daarbij zijn interviews gehouden met tientallen 

betrokkenen. Inmiddels is het evaluatierapport gereed en zal het rond 10 januari a.s. aan de 

trekkingsgerechtigden worden toegezonden. Op 24 januari a.s. is er een bijeenkomst met alle 

trekkingsgerechtigden over de conclusies en de aanbevelingen. Dan zal het rapport ook voor een 

ieder beschikbaar komen door plaatsing op onze site. 

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de diverse ondernemersorganisaties in maart wil een 

delegatie van het OFA-bestuur een toelichting geven aan de leden. 

Wijzigingen OFA-bestuur 

In september 2022 zullen Arie van der Spek (voorzitter) en Astrid-Odile de Visser (secretaris) het 

OFA-bestuur verlaten. Hun tweede termijn zit er dan op en zij zijn niet herkiesbaar. 

Inmiddels is in de opvolging van beide bestuursleden voorzien. Per 1 januari jl. is Hans de Willigen 
benoemd in het bestuur. Per 1 juli a.s. zal hij de voorzittersrol op zich nemen.  
Eveneens per 1 januari jl. is Hans Mulder benoemd in het bestuur. Hij zal in september Astrid-Odile 
de Visser opvolgen. Meer informatie over de nieuwe bestuursleden treft u aan op 
https://www.ondernemersfondsassen.nl/nieuws/hans-de-willigen-nieuw-bestuurslid-
ondernemersfonds/
en 
https://www.ondernemersfondsassen.nl/nieuws/hans-mulder-nieuw-bestuurslid-ofa/

Asser Stadsloop – Start Kidsrun – Foto: St. Asser Stadsloop 



Budget 2022 

Begin 2022 zullen wij de trekkingsgerechtigden informeren over het budget 2022. Zoals eerder 

aangegeven zal dit lager uitvallen dan in 2021.  

Overzicht 2021 

Binnenkort zullen wij u vragen de Verantwoording Eigen Budget over 2021 aan te leveren. Met deze 

terugkoppeling kan het OFA vervolgens haar Jaarverslag opstellen. Samen met de Jaarrekening zal 

deze medio juni aan de trekkingsgerechtigden gecommuniceerd worden en gepresenteerd worden 

aan de wethouder Economische Zaken om verantwoording af te leggen over de bestedingen van het 

OFA. Hieronder reeds een korte opsomming van de activiteiten die er zoal door de diverse 

trekkingsgerechtigden zijn uitgevoerd : 

MKB-Retail 

De activiteiten in de binnenstad zijn veelal uitgevoerd door Vaart in Assen. Deze zijn gefinancierd met 

de trekkingsrechten van MKB-Retail. Een korte opsomming: 

 Nazomerkermis 

 Nieuwe sfeerverlichting 

 Frida Kahlo (o.a. citydressing) 

 Winters Assen Vermaak campagne (activiteiten in de binnenstad op woensdag- en 

zaterdagmiddag) 

Vaart in Assen/CS Vincent van Gogh – Dia de los Muertes parade – Foto: Esther van Riezen 

Toeristisch Recreatief Platform Assen 

 Renovatie TT-monument 

 Online campagne city marketing 



TRP-Assen – Hersteld TT Monument – Foto: RTV Drenthe 

Ondernemend Assen 

 Ontwikkeling Masterplannen voor de middellange termijn 

 Diverse koffiemomenten met de leden  

 Webinar inrichten werkplek in samenwerking met Paramedics 

 Jaarlijkse Golfclinic (fysiek) 

 Netwerkborrel kring Noord 

 Be Smart Be International (voor exporterende ondernemers) 

 Thema-avond leden kring ONB (geweldloos communiceren) 

 Netwerkontbijt kring Noord 

 Kennissessie over ziekteverzuim 

 Ondernemersplein op Noordelijke Promotiedagen 

Winkelcentra  

 Publieksactiviteiten rondom feestdagen als Pasen, Moederdag/Vaderdag, Sinterklaas  en 

Kerst 

Sector Zorg 

 Financiering AED voor gezondheidscentrum Noorderpark 

 Cofinanciering film TT-festival-herinneringen (medewerking bewoners zorginstellingen) 

 Cofinanciering project "Digitaal vrijwilligers" van Vaart Welzijn 

 Financiering bank in de familieruimte van het Hospice in Assen 

 Cofinanciering Kenniscafé Assen 

 Cofinanciering Asser Stadsloop 

Sector Agrarisch 

 Lichtjesroute 

Sector Onderwijs 

 Financiële deelname aan diverse stadsbrede projecten 



 TechHub/Techniekonderwijs 

Sector Cultuur 

 Bevrijdingssuite (Bevrijdingsfestival online) 

 Kunst aan de Vaart BUITEN 

 Middle East Film Festival  

 Muziektheater Muskee 

St. Kunst aan de Vaart – Kunst aan de Vaart BUITEN – Foto: Esther van Riezen 

Sector Sport 

 Asser Stadsloop 

 4 Mijl Festival 

 Winters Assen (ijsbaan) 

Stadsbreed 

 Stadswandeling Sam Drukker 

 Kenniscafe 

 Sport- en Speldag Winkelcentrum Cité  

 Bokbiertocht 

 Dia de los Muertes parade en altaren met ‘skulls’ op de Brink 

 Sinterklaasfeest 

 Eerste expositie CAMPIS (Podium voor Hedendaagse Kunst) 

Voor de stadsbrede activiteiten is het opvallend dat ook andere trekkingsgerechtigden daar aan 

bijdragen. Dit onderstreept de ontwikkeling dat meerdere partijen zich verantwoordelijk voelen voor 

het geheel. 

Tot slot 

Het OFA-bestuur spreekt haar waardering uit voor de inzet van alle trekkingsgerechtigden. Ook in het 

lastige corona-jaar 2021 hebben zij zich, tegen de stroom in, enorm ingezet voor de stad. Ook dit jaar 



zijn de OFA-gelden weer goed besteed. Het voldeed weer volledig aan ons credo: OFA is van, voor en 

door ondernemers van Assen. 

Wij hopen dat in 2022 het corona-tij gaat keren en dat we er vol tegen aan kunnen gaan. Wij wensen 

u dan ook een zeer voorspoedig en vooral een gezond 2022 toe. 

Het OFA-bestuur 

A Buzz Core projects stichting -Middle East Film Festival – Foto: MEFF 


