
   
 

Voorwaarden voor aanvragen bij het Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) 

De GebiedsGebonden Organisatie (GGO) die de aanvraag indient, is te allen tijde gehouden aan 

de Verklaring goed bestuur. Vraag jezelf af of de aanvraag voldoet aan het doel van het OFV “het 

stimuleren van ondernemers om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter 

verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid binnen de gemeente Vlaardingen.” 

OFV hanteert verder de navolgende Do’s and Dont’s: 

DO’S 

Aanvragen via GGO.  Aanvragen kunnen alleen door een GGO (GebiedsGebonden Organisatie) of met 

toestemming van de GGO, worden ingediend met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier 

op de website.  

Wees open en transparant. Bij OFV is in vergelijking met veel subsidieregelingen en fondsen best veel 

mogelijk. Het OFV checkt de volledigheid van de aanvraag en beslist of deze past binnen de 

doelstelling van het fonds. Zorg ervoor dat een voorstel tot besteding van trekkingsrechten goed 

onderbouwd en voorzien van alle benodigde stukken en informatie tijdens de GGO-vergadering in 

stemming kan worden gebracht.  

Dien de aanvraag op tijd in. Voordat het evenement of project plaatsvindt en er kosten gemaakt 

worden, moet de aanvraag door het OFV ontvangen en goedgekeurd zijn. Facturen die ingediend zijn 

op een (nog) niet bestaand project kunnen en zullen niet worden betaald.  

Eén project = één aanvraag. Ieder evenement, installatie, dienst of ander project is een aparte 

aanvraag. Het OFV weet zo precies waarover moet worden beslist.  

Gun de opdracht aan een Vlaardingse Ondernemer. Wij vinden het belangrijk dat het trekkingsgeld 

zoveel mogelijk lokaal wordt uitgegeven.  

Vraag offertes op. Aanvragen hoger dan € 1.000 excl. BTW dienen voorzien van een offerte ingediend 

te worden. Bij aanvragen hoger dan € 10.000 excl. BTW dienen 2 offertes bijgevoegd te worden. 

Maak kenbaar wat het project inhoudt. Het OFV wil bij een aanvraag graag weten wat er precies gaat 

gebeuren. Een onderzoek? Een evenement? Wie gaat het werk uitvoeren? Wat gaat er betaald 

worden voor welke dienst/welk product? 

Wees een kritisch opdrachtgever. OFV-geld is gezamenlijk geld. Als je je gedraagt als een goed 

geïnformeerde en kritische opdrachtgever, kan het OFV onze laagdrempelige werkwijze handhaven.  

Lever het project adequaat op. Het inhoudelijke opdrachtgeverschap voor het project ligt bij de GGO. 

Bewaak de voortgang en correcte afronding van de opdracht.  

Houd de overheadkosten onder controle. Uiteraard is het goed dat er professionele capaciteit wordt 

ingehuurd om het secretariaat te bemensen of om complexe projecten te begeleiden. Waak er echter 

voor dat de inhuur van ondersteuners niet een te groot deel van het trekkingsrecht opslokt. Het OFV 

adviseert om jaarlijks niet meer dan 10% van het beschikbare trekkingsrecht van de GGO te besteden 

aan ondersteuning.  

Vermeld het Ondernemersfonds. De GGO ziet erop toe dat bij alle berichtgeving over het project 

wordt vermeld dat het project met financiële ondersteuning van het OFV mogelijk is gemaakt.  Het 

logo van OFV is hier te vinden. Het OFV deelt ook graag berichten over de projecten in de nieuwsbrief, 

op de website en op social media. Laat het tijdig weten wanneer er speciale momenten plaatsvinden, 



   
 

zodat daar de nodige aandacht aan besteed kan worden. Ook foto’s, nieuws- en persberichten etc. zijn 

van harte welkom op communicatie@ofvld.nl  

Laat de facturen richten aan OFV. Leveranciers mogen hun facturen, o.v.v. het projectnummer, 

rechtstreeks sturen aan het OFV. Door een ruling van de belastinginspecteur mogen wij voor alle 

aangevraagde projecten een groot deel van de btw verrekenen. Is de GGO zelf belastingplichtig, dan 

kunnen zij de facturen zelf betalen, waarna het OFV het nettobedrag weer aan de GGO overmaakt.  

DON’TS 

Wees niet bang voor het belang. Het is niet erg als je een eigen belang hebt bij het project. Belangrijk 

is wel dat je ervoor uitkomt en er duidelijk over communiceert naar de trekkingsgerechtigden in je 

gebied en naar het OFV.  

Pas op voor rollenvermenging. De vermenging van een besluitvormende rol en een uitvoerende rol is 

uitgesloten. Het OFV maakt daarbij een uitzondering voor opdrachten tot € 1.000,- excl. BTW. Hierbij 

geldt dan wel een strikte meldplicht.   

Laat jezelf niet in verlegenheid brengen. Het is belangrijk om te onthouden dat de GGO de 

beschikking heeft over geld dat voor het gehele gebied bestemd is. Wees eerlijk, open en redelijk 

en vermijd te allen tijde belangenverstrengeling. 
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