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Ondernemersfonds Vlaardingen 

Verslag Informatiebijeenkomst GGO’s + SGO’s  
woensdag 8 maart 2017 

 

 
Aanwezig :  Ed Bijster – voorzitter OFV 

Gerrit van Toor – penningmeester OFV     
Arie Ouwendijk – secretaris OFV 
Olaf Hanno – lid OFV 
Wendy Hofman – fondsmanager OFV 
Mariëlle Sprenger – secretariaat OFV 
Dirk Jan van de Weerdt - RvA 
Roel van Tongeren – RvA 
Marco de Groot – RvA 
Raymond Sneek - Hoogstad 
Jacques Mondt - Deltaweg/KW-haven 
Frans van Brederoode - Oostwijk 
Arie Wapenaar - Westwijk 
René van der Veen – Oostwijk 
Nel Hilversum - Stadshart 
Peter Cuppers - Stadshart 
Ben Smit – Groot Vettenoord 
Ramon Put – gemeente Vlaardingen 

Afwezig m.k. : Aziz Lamrani – gemeente Vlaardingen 
   Cor Huis in ’t Veld – Holy Noord 
   Wim Gerritsen – Zuidbuurt 
   Martin Zonneveld – Holy overig 
   AnneMarie Palm – Deltaweg/KW-haven 
   Victor van den Berg – IKV het Scheur en Koggehaven 
Verslag : Mariëlle Sprenger 
 

 

 Opening 
 
Ed opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Ed spreekt van een 
bescheiden opkomst maar stelt het op prijs dat de aanwezigen de moeite hebben genomen 
om te komen. De presentatie bestaat uit een terugblik, de financiën en een vooruitblik naar 
de toekomst. 
 

 Terugblik 
 

Per 1 januari 2017 is er met de gemeente een nieuw convenant afgesloten voor 5 jaar i.p.v. 
3 jaar. Het is nu een bijdrage geworden in plaats van een subsidie wat betekent dat er een 
ander systeem van betalingen vanuit de gemeente wordt gehanteerd. 
 

 Financiën 
 

Gerrit benoemt dat de stukken terug te vinden zijn als download op de website van het OFV, 
zie http://www.ofvld.nl/ 

http://www.ofvld.nl/
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De stand van zaken per 31 december 2016 is dat er circa € 700.000,- over is waarvan circa 
€ 200.000,- inmiddels geoormerkt is. Van alle GGO’s zijn er slechts 3 met ‘nul’ als saldo. 
Momenteel is er dus nog circa € 500.000,- beschikbaar voor projecten. 
 
Zodra alles door de accountant is gecontroleerd komt het jaarrapport 2016 ook op de 
website te staan.  
 

 Vooruitblik 
 

Ed zegt dat het OFV het belangrijk vindt dat het contact tussen het OFV en de GGO’s wordt 
geïntensiveerd. Er moet meer contact komen om te weten wat er leeft. De GGO’s hebben 
onderling niet veel overleg terwijl er wel veel winst te halen is. Focus ligt op dingen samen 
doen en van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Daarom is ervoor gekozen om in 2017 
een fondsmanager aan te stellen om dat aan te pakken.  
 
Ook is het van belang om vanuit het fonds en de GGO’s en SGO’s met een visie op de 
komende jaren te komen in de vorm van een beleidsplan en afgeleide actiejaarplannen. De 
fondsmanager zal dit samen met de GGO’s en SGO’s oppakken.  
 
Daarnaast wordt er nagedacht om een separate uitvoeringsstichting op te zetten in 2017 
naast het OFV om stadsbrede projecten op te pakken. Hierin wordt dan de uitvoering van 
projecten belegd. Het OFV is een stichting waarin de financiën worden verdeeld en geen 
uitvoeringsorgaan.  
 

 Fondsmanager Wendy Hofman 
 
Wendy stelt zichzelf voor. Sinds 2008 is zij, met de Rode Draad, zelfstandig ondernemer. De 
Rode Draad bestaat inmiddels uit 5 personen en richt zich op gebiedsontwikkeling- en 
marketing voor bedrijventerreinen, winkelgebieden, steden en dorpen en natuur- en 
recreatiegebieden. Het gaat om het stimuleren van de economie.   
 
Wendy gaat zich de komende tijd focussen op een beleidsplan voor de komende jaren, 
samen met de GGO’s. Voor 2017 en 2018 gaat zij samen met de besturen van de GGO’s en 
SGO’s een actiejaarplan ontwikkelen. 
 
Nel Hilversum vraagt uit welke gelden de fondsmanager betaald wordt? 
Ed geeft daarop antwoord - 10% van de trekkingsrechten is ingehouden, waarvan 4% voor 
weerstandsreserve en 6% voor de organisatie OFV. Daar wordt de fondsmanager nu van 
betaald, uit bestaande middelen dus. Het OFV wil met de fondsmanager een stap 
voorwaarts doen en gaat voor 2017 een soort van ‘proefdraaien’.  
 
De inzet van de fondsmanager wordt door de aanwezigen positief ontvangen en zij vinden 
het inderdaad een goede stap voorwaarts en werken graag mee aan een beleidsplan en 
afgeleide jaarplannen waarin ook Vlaardingen brede projecten een rol kunnen hebben.  
 
Marco de Groot geeft aan dat hij onderling weinig relaties ziet tussen ondernemers, 
bijvoorbeeld qua inkoopbeleid. Er is weinig betrokkenheid momenteel tussen 
trekkingsgerechtigden, maar door bijvoorbeeld collectief in te kopen kan er wel aardig wat 
winst behaald worden. 
 
Ook op het gebied van onderwijs, ondernemers en overheid worden kansen gezien en in het 
aangaan van publiek private samenwerkingen en daarmee meer investeringen 
bewerkstelligen bij de provincie, het Fonds SV en de MRDH.  
 
Om 20.45 uur wordt de informatiebijeenkomst door Ed gesloten. 


