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Bestuurswisseling 

Het zit er op voor de bestuursleden Astrid-Odile de Visser en Arie van der Spek. Beiden hebben hun 

tweede termijn achter de rug en zijn niet herkiesbaar. Astrid en Arie hebben zich in de afgelopen 

jaren vrijwillig ingezet voor het OFA in de functie van secretaris respectievelijk voorzitter. Het bestuur 

dankt hun hartelijk voor hun inzet. In kleine kring is inmiddels afscheid van hen genomen.  

 

Bestuursoverdracht – Links Hans de Willigen, rechts Arie van der Spek 

Tot nieuwe voorzitter is benoemd Hans de Willigen (de Willigen + Partners) en Hans Mulder (RvB 

WZA) tot secretaris. De overige bestuursleden zijn Rijnie Trip (van Lier catering/Hungry Heroes), 

Eelco Bakker (BBENG en Ondernemersfabriek Drenthe) en Marjan Beumer (Roma Opticiens). 

Afscheid wethouder EZ Mirjam Pauwels 

 

Afscheid van wethouder EZ Mirjam Pauwels 

Vanuit het OFA-bestuur is er de afgelopen jaren zeer plezierig samengewerkt met wethouder 

Pauwels. Tijdens het laatste overleg op 13 juni jl. is afscheid van haar genomen. Zij mocht een Bartje 

ontvangen in toepasselijke OFA-outfit.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bartje in OFA-uniform 

Binnenkort is er een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Bert Jan ten Oever. 

Evaluatie 

Eind 2021 is er kwalitatieve evaluatie uitgevoerd door een extern bureau. Algemene conclusie: het 

OFA heeft een stevige positie in de stad, breed draagvlak onder de ondernemers en draagt bij aan de 

ontwikkeling van de stad. Hier leest u het Evaluatierapport OFA 2021 of de verkorte versie 

Management Summary Evaluatierapport 2021 .  

 

Evaluatierapport OFA 2021 

 

Jaarverslag en jaarrekening 

Zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening 2021 kunt u lezen via:  

Jaarrekening OFA 2021 

Jaarverslag OFA 2021  

 

https://www.ondernemersfondsassen.nl/wp-content/uploads/2022/03/Stadskracht-2203-Evaluatie-OFA-2016-2021-2.pdf
https://www.ondernemersfondsassen.nl/wp-content/uploads/2022/03/Stadskracht-2203-Summary-Evaluatie-OFA.pdf
https://www.ondernemersfondsassen.nl/wp-content/uploads/2022/06/OFA-Jaarrekening-2021.pdf
https://www.ondernemersfondsassen.nl/wp-content/uploads/2022/06/OFA-Jaarverslag-2021.pdf


Statuten aangepast 

Voor het eerst na de oprichting in 2010 zijn  de statuten op enkele punten verbeterd nl: 

• Zittingstermijn bestuursleden 4 jaar (i.p.v. 3 jaar), maximaal twee termijnen 

• Instelling van een Raad van Advies 

De trekkingsgerechtigden zullen na de zomer nader geïnformeerd worden over de invulling van de 

Raad van Advies. 

 

Bijeenkomst trekkingsgerechtigden 

Op 24 januari jl. heeft er een Teams-bijeenkomst met de trekkingsgerechtigden plaatsgevonden over 

het Evaluatierapport 2021. De opmerkingen van de trekkingsgerechtigden zijn meegenomen in de 

definitieve versie van het rapport. 

 

Activiteiten vanuit Stadsbreed 

De volgende activiteiten zijn vanuit het Stadsbrede budget ondersteund: 

• Art of Wonder 

• Sport- en Speldag winkelcentrum Cité 

• Paaseieren op de Brink 
 

 
 

Opening Paaseieren op de Brink door burgemeester Marco Out en Commissaris van de Koning 
Jetta Klijnsma 

 

• Koningsdag 

• Voor- en Najaarsmarkt centrum 

• Kunst aan de Vaart 

• Kids Zomer en Winter vermaak campagne binnenstad 

• Asser Stadsloop 

• 4 Mijl Festival 

• Bevrijdingsfestival Drenthe 

• Winters Assen ijsbaan 

• Laatste videotheek van Assen 

• Popronde Assen 



• Tijdelijk TT-museum 

• Haringparty 
 

 

 
 

Bevrijdingsfestival Drenthe 
 
Activiteiten vanuit Ondernemend Assen  

Een belangrijke peiler voor Ondernemend Assen is de uitvoering van de Mastersplannen die zij het 

aflopen jaar ontwikkeld hebben. Hiertoe is een projectleider aangetrokken die gefaseerd uitvoering 

geeft aan de prioriteiten uit de Masterplannen. Het ontwikkelen van Energie-neutrale terreinen en - 

ondernemingen is hierin een belangrijke peiler. Een ander speerpunt is aandacht te blijven geven aan 

de rol als belangenbehartiger voor de leden en het versterken van de verbindingen met de 

stakeholders. In dit kader praten zij mee over de diverse plannen als onderdeel van de Economische 

Agenda van Assen. Daarnaast stimuleren en organiseren zij netwerkbijeenkomsten en activiteiten 

belangrijk voor onze leden en de innovatie. Zoals de netwerkontbijtjes bij ondernemers, een 

netwerk-BBQ, de Energiemarkt, de jaarlijkse Golfdag en het ontmoeten op het Preuvenement. 

Onderdeel hiervan is ook het (financieel) ondersteunen van activiteiten van derden zoals Art Of 

Wonder, WK-Waterstof event Horizon, de TT Run, Winters Assen en nieuw dit jaar, de haringparty. 

Dit doen zij vooral in samenwerking met de Branches Onderwijs, Zorg en/of Overheid en Defensie. 

Ook zijn zij ingesprongen op de landelijke berichtgeving dat de regering de kazerne in Assen wil 

sluiten. De gevolgen voor Assen en de regio zijn groot. Hiertoe zijn ze in de bres gesprongen voor het 

behoud van de kazerne voor Assen. Het platform dat hiervoor samen met de gemeente Assen en 

Vaart in Assen is ingericht is van groot belang voor de stad, de regio en Noord-Nederland.  

 

Haringparty Kop van de Vaart 



Inzake winkelcentrum Vredeveld is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 

- Feestverlichting  
- Gladheidsbestrijding 
- Buma/Stemra 
 
Inzake winkelcentrum Kloosterveste is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 
- Promotiekosten (kraskaarten) 
- Pony verhuur 
- Organisatiekosten  
- Boerenkermis 
- Onderhoud bloembakken 
- Gladheidsbestrijding 
- Reparatie verlichting 
- Fiets voor een verloting 
- Workshop paaseieren versieren 
- Hollandse spelcircuit 
- Kraamhuur 
- Ruska Classica met chauffeur 
- Opblaasbare foodtruck 
 
 

 
 

Mini Kermis Kloosterveste 
 

Inzake winkelcentrum Nobellaan is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 
 
- Gladheidsbestrijding 
- Feestverlichting 
- Onderhoud bloembakken 
 
Branche Zorg  
Zorgsymposium 1 april 2022 
Op vrijdag 1 april heeft het symposium met als onderwerp palliatieve zorg plaatsgevonden voor 
medewerkers uit de zorg en andere belangstellenden. We mochten rond de 150 mensen 



verwelkomen. Na de aftrap door wethouder zorg Harmke Vlieg, nam An Reyners ons mee in haar 
vakgebied. Na de pauze nam Sander de Hosson ons op bijzondere wijze ons mee in zijn wereld van 
werken met mensen die geen lange levensverwachting meer hebben. Hij deelde op een respectvolle 
wijze het verlies van een naaste collega en het verdriet wat je daarvan kunt hebben. Bram Riepma en 
Jaap ter Velde namen ons vervolgens nog mee in hun vakgebied en rapper Ferry Heeren wist op 
bijzondere wijze de dag af te sluiten.  
De deelnemers aan het symposium konden met stof tot na denken en een goed gevoel naar huis.  
 
Branche Onderwijs 
De Branche Onderwijs ondersteunt  Sterk Techniek onderwijs (STO) als co-financier maar ook 
concreet bij het waterstofevenement en bij leerling-activiteiten in het kader van Techniek doen. 
Daarnaast hebben zij de start van Teamspot mogelijk gemaakt waar stages en bedrijven via één loket 
bij elkaar worden gebracht. Zij werken steeds nauwer samen met de branche Zorg die immers 
vergelijkbare problemen heeft. 
 Via deze link is zichtbaar hoe Techniek Tastbaar op 8 april jl. verliep met 3400 bezoekers!!! 
Techniek Tastbaar  
 
Toeristisch Recreatief Platform Assen (TRP-Assen) heeft de OFA-gelden als volgt ingezet: 
1. Zomercampagne van TRP Assen in afstemming met VIA - een grote online campagne om bezoekers 
naar de stad te trekken. 
2. Bijdrage Stichting Kop van Drenthe - samenwerking vanuit de toeristische ondernemers en de 
gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo op het gebied van regionale promotie. O.a. project 
Duitse markt - alle toeristische ondernemers in de regio Kop van Drenthe benaderen om ze meer 
Duitstalige informatie te laten verkrijgen voor eigen onderneming (bijv. Duitse landingspagina), zodat 
ze de Duitse gast beter kunnen bedienen. 
3. Bijdrage Street Art op het station. 
 

 
TRP-Assen – Street Art voor het station 

 
 
MKB Retail/Vaart in Assen 
Met het MKB trekkingsrecht heeft Vaart in Assen namens de binnenstadsondernemers onder andere 
de volgende zaken gefinancierd, met als doel zoveel mogelijk mensen te binden aan de actieve en 
prachtige binnenstad van Assen: 
 

1. Om de koopzondagen te stimuleren als dag om in de binnenstad te recreëren, zijn voor de 
periode januari-mei de koopzondagen thematisch geprogrammeerd. Zo was er een après-ski 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y9CgVWugfs


zondag met een speurtocht, muziek en winterspelen. En de koopzondag in april stond in het  
thema Oranje met de Oranje Mannes pups-route en oranjespelen.  

2. Om alle activiteiten in het voorjaar te communiceren richting bezoekers, is er een mooie 
programmafolder gemaakt die in de stad en de regio op 170 locaties verspreid is. 
 

 
 

 
 

Diverse uitingen van MKB Retail/Vaart in Assen 
 

 

Het OFA-bestuur wens u een ontspannen en goede 

zomerperiode toe! 
 

 

 
 

Art of Wonder – Jeugdtheater festival 


