Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2020
Voor bedragen groter dan € 2.500,00

Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van Stichting
Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch
T.a.v. het bestuur van de Stichting (info@soch.nl )
Alleen volledige ingevuld en digitale aanvragen die minimaal 5 dagen voor de
bestuursvergadering zijn ontvangen (zie www.soch.nl voor de data) worden binnen 30 dagen in
behandeling genomen
:
:

Naam project
Naam aanvrager

Bossche zomer op Rooftop bar parkeergarage de Wolvenhoek

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2020/
In te vullen door aanvrager:
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting.
1. Algemene informatie:
Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres / woonplaats aanvrager
IBAN nummer
Projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:

Rooftop bar Bossche Zomer parkeerdeck Wolvenhoek
P79
R Bruins
Markt 89
NL48ABNA0405916469 tnv Plein 79
R Bruins telefoon 0622276240
ruud@p79.nl

2. Project

Omschrijving project

:

Achtergrond/aanleiding

:

Behoefte/vraagstelling
Projectteam
Partners in het project

:
:
:

Doelstellingen die met het
project worden behaald

:

Projectresultaat (meetbare
economische effecten)

:

Tijdens de Bossche zomer is ons het bovenste parkeerdeck gegund.
Wij gaan daar voor de eerste keer in deze mooie stad een rooftop bar
bouwen. Dit omdat er te weinig ruimte is rondom mijn bedrijf om een
terras te exploiteren.Locale Bossche ondernemers culturele
instellingen worden gefaliciteerd om hun producten/programmering
onder de aandacht te brengen, denk aan wijn proeverijen, whiskey
proeverijen, haringparty etc
Op dit moment is het lastig ondernemen voor diverse ondernemers in
de stad, wij denken door iets 'ludieks' te gaan doen, de bezoeker te
bewegen naar de stad te komen. Gewone terrassen zijn er genoeg in
de stad, de rooftop is enig in zijn soort, Bamboe pergola's, verrijdbare
trolleys zodat de gast kan blijven zitten en een cultureel aanbod in de
programmering. Denk aan tributebands die accoustisch middels
koptelefoons hun werk kunnen laten horen, haringparty van de locale
vishandelaren, stand-up comedy etc. Een goede reden om naar de
stad te komen lijkt mij
Ik vraag een bijdrage va het Soch van 10000 euro
P79
Pizzabar DEEG
De bezoeker te binden aan de binnenstad met een leuk inovatief
idee.Goed voor alle ondenemers in de stad. Wij denken dat te
kunnen realiseren dmv goede marketing via diverse social kanalen
en diverse media.
Voor Den Bosch door den Bosch, met een begroting van 30K is het
niet haalbaar om uit de kosten te komen. Daar is het plan ook niet
voor gesmeed. Wij proberen door samen te werken de gelede
schade em de toekomstige schade door het Corona virus te
beperken.

Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2020
Voor bedragen groter dan € 2.500,00

Afbakening (wat is het project
wel/niet)

:

Beschrijf de aanpak van het
project

:

Beschrijf hoe het project wordt
ingebed in een structurele
aanpak

:

Risico-analyse

:

Planning en
terugkoppelmomenten
Hoeveel bezoekers trekt uw
evenement naar de
binnenstad; meerwaarde voor
de ondernemers in de stad?

:

:

Wij willen graag iets moois doen voor de stad, culturele instellingen
betrekken en locale ondernemers, wij zitten immers in hetzelfde
schitje.
Met van Zuid events wordt een ervaren communicatie en marketing
bureau aangetrokken, ook vanuit hun productionele ervaring met
Oranjekade is gekozen voor dit bureau
Niet van toepassing
De begroting kunnen we dekkend krijgen met een bijdrage van het
Soch
29 juni start de bouw en 3 juli willen we open voor de periode van 3
maanden.
De bossche zomer heeft de verwachting uitgesproken dat er meer
dan 12000 bezoekers de stad zullen bezoeken, voor het parkeerdeck
verwachten wij 1000 bezoekers in de week.

3. Kosten
Gevraagd bedrag
Totaal projectkosten
:
Is de aanvrager btw:
plichtig m.b.t. dit project?

€ 10.000,00
€ 80.000,00
ja
nee

incl. BTW

excl. BTW

4. Communicatie
De rooftopbar is onderdeel van de Bossche zomer en zal
als zodanig meelopen in hun uitingen. het marketingbudget
Communicatieplan :
is 1500 euro welke voornamenlijk via social kanalen wordt
besteed.

5. Overige vragen
ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?
ja
nee
: Van Zuid en Pizzabar Deeg, Barriquw, vishandelaren etc

Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
Evt. extra toelichting of opmerkingen

Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:
recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een
kopie van de samenwerkingsovereenkomst
kopie statuten indien van toepassing
projectbegroting en dekkingsplan
Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op
www.soch.nl
Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
’s-Hertogenbosch‚ d.d. zaterdag, 20 juni 2020 Naam: R Bruins Functie: Eigenaar

