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

:

Reurig Online Shopping Event Den Bosch 2020
Monique Kerkhof / storemanager
State of Art store
Kerkstraat 16a - Den Bosch

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

:

Online Shopping Event Den Bosch 2020
Ondernemers Binnenstad Den Bosch
Monique Kerkhof i.s.m. Reurig - Eventfull Retail
Secretariaat Reurig - Werststeeg 8 - 5258TB Berlicum
NL21RABO0353435570 tnv Reurig
Shelly Booth telefoon 06-20517474
Stefan van Ham / 06-55340362
Monique Kerkhof / 06-53978937
monique@reurig.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)
Afbakening (wat is het project
wel/niet)

:
:

Online Shopping Event tbv ondernemers Binnenstad Den Bosch
Den Bosch online als retailstad op de kaart zetten. Door het
wegvallen van het fun-shoppen door het coronatijdperk en de
opkomende online evenementen in het land op retail gebied is het
van uitermate belang om Den Bosch op deze manier mee te laten
gaan in deze flow, teneinde de strijd als aantrekkelijke winkelstad niet
te verliezen. Een tweede coronagolf wordt niet uitgesloten en ook
zonder de problematiek hieromtrent is het raadzaam niet achter te
blijven in het online verhaal. De groei in deze business is op dit
moment 45% vergeleken met 2019.
Wij vragen een financiele aanvulling op dit evenement, zie bijlagen.
Monique Kerkhof / Shelly Booth / Stefan van Ham
Financiele partners ; Gemeente 's-Hertogenbosch, Reurig,
SoowPictures, Rabobank, Hartje Den Bosch
Deelnemende partners; minimaal 30 (max 50) geselcteerde
retailpartners op breed gebied vanuit de Bossche Binnenstad
Een brede diversiteit van Bossche Binnenstad ondernemers een
platvorm bieden, teneinde Den Bosch als retailstad een online
internationale bekendheid te geven.
Online bekendheid generen gekoppeld aan directe verkoop.
Openbaar 7-daags online retailevenement met internationale
exposure.

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

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?

:

Zie infopakket als bijlage

:

Zie infopakket als bijlage

:

Grootschalig project met een ingedekt risico, zie infopakket als bijlage
Evenementdatum is (onder voorbehoud van financiering &
sponsoring) gepland in week 42
> 50.000 online
Meerwaarde is internationale naamsbekendheid voor de stad, waarbij
we de diversiteit aan ondernemers onder de aandacht gaan brengen.

:

:

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

(€ 10.000,00)
(€ 55.000,00)
ja

incl. BTW

excl. BTW

nee

4. Communicatie
zie infopakket als bijlage; infopakket houdt in;
- Begroting project
- Pitch winkeliers project
Communicatieplan :
- Pitch sponsoring project
- Brochure Reurig
- Inschrijving KvK

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

ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?

ja

nee

:

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.
vrijdag 31 juli 2020 Naam: Monique Kerkhof Functie: Storemanager & officemanagement Reurig.

