Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch
2015
Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit Hans Bierens (voorzitter), Jolanda Bertrums (secretaris), Bernard Kuenen
(penningmeester), Marcel van Zwam, Monique de Kleijn, Nicolette Kempers en Bart van der Voorde.
Vergaderingen
Het bestuur is in 2015 7x bijeengekomen.
Op 4 februari heeft een brainstorm plaatsgevonden. Hier zijn de evenementen Late Night Shopping en Taste XL
uit voortgekomen.
Op 4 maart en 14 oktober zijn er vergaderingen geweest voor de Raad van Advies. Alle verslagen zijn terug te
vinden op de website.
Aanvragen
In 2015 zijn 35 aanvragen gedaan, waarvan er 28 (deels) zijn goedgekeurd. Alle aanvragen staan op de site
www.soch.nl. Het totaal bedrag van de aanvragen bedroeg € 341.827,56. Toegekend is een bedrag van
€ 278.358,56.
860 ondernemers hebben een aanslag gehad. 949 panden staan als winkel/horeca geregistreerd.
Procedure aanvragen


Ondernemers of andere belanghebbenden dienen een aanvraag in



Het bestuur behandelt de aanvraag en beoordeelt deze eerst op compleetheid. Als de aanvraag niet
compleet is, kunnen aanvullende vragen gesteld worden aan de aanvragers en wordt de aanvraag nog niet
in behandeling genomen totdat de informatie compleet is



Als de aanvraag compleet is, neemt het bestuur een besluit. Het besluit is gebaseerd op de volgende criteria
in willekeurige volgorde:
o

In hoeverre is uw activiteit vernieuwend?

o

Lijkt de activiteit op een andere activiteit die in de (binnen)stad van ’s-Hertogenbosch wordt
georganiseerd?

o

Wie gaat aan de activiteit deelnemen?

o

Wie is je doelgroep?

o

Bent u, als organisators, binnenstad ondernemers?

o

Zo ja, wat is de eigen financiële bijdrage per deelnemende ondernemer?

o

Wordt de activiteit voor binnenstad ondernemers georganiseerd?

o

Zo ja, is de activiteit primair interessant voor horeca ondernemers of winkeliers in de binnenstad?

o

Stel dat de activiteit primair voor één ondernemersgroeps interessant is, hoe zou u uw activiteit dan voor
de andere groep interessant kunnen maken?

o

Organiseert u de activiteit gezamenlijk met 3 of meer anderen binnenstad ondernemers?

o

Heeft u voor de uitvoering van de activiteit ook Bossche ondernemers betrokken?

o

Denk aan drukwerk, podiumbouw, verlichting, catering etc.

o

Wat maakt de activiteit aantrekkelijk?

o

Omschrijf de waarde van de activiteit voor de binnenstad.

o

Moeten bezoekers betalen?

o

Zo ja, is de activiteit besloten?

o

Heeft het project al eerder een bijdrage vanuit SOCH gehad?

o

Zo ja, wat gaat u dit jaar ten opzichte van een eerdere aanvraag veranderen?

o

Wat is er nieuw?

o

Welke inspanningen heeft u ondernomen om de kosten van de activiteit te dekken?

o

Wat is het commercieel effect van de activiteit?



Het bestuur deelt het besluit mee aan de aanvrager



De aanvrager kan bij een positief besluit maximaal 80% voorschot ontvangen



Na het evenement/uitvoering van de aanvraag vult de aanvrager het evaluatieformulier in en stuurt alle
nota’s, ook die geen betrekking hebben op het gevraagde bedrag, maar wel op het evenement, naar SOCH.
Het totaal gevraagd bedrag wordt door middel van één factuur, met als omschrijving Donatie, zonder BTW,
naar SOCH gestuurd. SOCH kan geen BTW verrekenen, de BTW-kosten zijn voor de aanvragende partij.



De penningmeester betaalt het resterende bedrag; de laatste 20% op basis van daadwerkelijk gemaakte
kosten.

Site
Om de Raad van Advies op de hoogte te houden is de site www.soch.nl gebouwd. Naast algemene informatie
kan een ieder daar de verslagen, aanvragen en het laatste nieuws volgen. Van groot belang zijn de formulieren
die bij de aanvraag horen. Het aanvraagformulier is te downloaden middels de site en digitaal in te vullen.
Het bestuur ontvangt van de gemeente een adressenlijst van alle betalingsplichtigen en heeft vorig jaar de
uitnodigingen van de voor- en najaarsvergaderingen per post verstuurd. Overige informatie en uitnodigingen
worden digitaal naar de haar bekende mailadressen gestuurd.

21 februari 2016
Jolanda Bertrums
Secretaris SOCH

