
 

  

Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum  
’s-Hertogenbosch 2022 
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 : Intocht Sint Nicolaas 's-Hertogenbosch 2022  
Naam aanvrager : Joris Nagtzaam (Penningmeester) 

 
In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch: 
Datum van ontvangst: :       Projectnummer: 2022/  

 
In te vullen door aanvrager: 
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting. 
 
1. Algemene informatie: 
 

Naam project : Intocht Sint Nicolaas 's-Hertogenbosch 2019 
Naam collectief : Stichting Intocht Sint Nicolaas 's-Hertogenbosch 
Naam aanvrager : Joris Nagtzaam 
Adres / woonplaats aanvrager : Molenstraat 48, 5242 HA Rosmalen 

IBAN nummer : 
NL63INGB 0674613031 tnv Stichting intocht Sint Nicolaas 's-
Hertogenbosch 

Projectleider : Joris Nagtzaam telefoon 06 131 55 607 
E-mailadres projectleider : joris.nagtzaam@nagtzaamaccountants.nl 

 
2. Project 

Omschrijving project : 

Activiteiten voor de Intocht van Sint Nicolaas, om een mooie Intocht 
in 's-Hertogenbosch te kunnen verzorgen, tevens voor kinderen die 
het extra verdienen, de zogenaamde Zonnekinderen. We zorgen er 
dit jaar wederom voor dat 25 kinderen die het bijvoorbeeld thuis 
zwaar hebben (financieel- emotioneel etc) een extra mooie dag 
mogen ervaren. Tevens willen we dit jaar 25 vluchtelingen een fijne 
dag laten ervaren met een typisch Hollands feest. Hiervoor is een op 
maat gemaakt programma voor opgesteld.  
 
 

Achtergrond/aanleiding : 

De Stichting wil een financiële bijdrage vragen om de Intocht te 
kunnen organiseren. Vanwege COVID-19 dienen we weer opnieuw 
starten met het neerzetten van een mooie intocht. Wij hebben nog te 
maken met de uitloop van de pietendiscussie waarin op advies van 
de Gemeente 's-Hertogenbosch besloten is geen zwarte pieten in de 
intocht te laten deelnemen. Aangezien de laatste "reguliere" intocht 
gekenmerkt werd door deze discussie heeft de organisatie op vele 
wijze hiervan last gehad. Dit betekent dat wij financieel afhankelijk 
zijn van bijdragen om mogelijk te maken dat het centrum van 's-
Hertogenbosch de intocht krijgt die zij verdient. Het SOCH heeft jaren 
een substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van de Intocht in 
de Bossche binnenstad. Omdat we nog te maken hebben met de 
transitie van de zwarte piet naar schoorsteenpiet en we nog steeds te 
maken hebben met COVID-19 kunnen we nog geen aanvullende 
activiteiten organiseren. De Stichting heeft daarom besloten dit jaar 
een reguliere intocht te organiseren.   
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Behoefte/vraagstelling : 
Een financiële bijdrage om de kosten van de Intocht mede te kunnen 
dragen 

Projectteam  : Comité van de Intocht Sint Nicolaas 
Partners in het project : Gemeente 's-Hertogenbosch 

Doelstellingen die met het 
project worden behaald 

: 

Een mooie Intocht van Sint Nicolaas voor alle kinderen uit Den Bosch 
en omgeving. Een intocht waarin de veiligheid voor zowel de 
kinderen als de deelnemers aan de optocht en andere betrokkenen 
gewaarborgd wordt.  Een startsein voor een koopperiode van 
Bossche ondernemers. 

Projectresultaat (meetbare 
economische effecten) 

: 

Bezoekersaantal van circa 25.000 mensen tijdens de Intocht, waarbij 
de binnenstad een prominente plek is waar veel bezoekers tijdens en 
na afloop van de intocht gebruik zullen maken van de horeca en de 
winkels in de binnenstad. Dit willen we nu uitbreiden met activiteiten 
op de parade 

Afbakening (wat is het project 
wel/niet) 

: 

 
De Intocht is een jaarlijks terugkerend evenement, wat sinds 1937 
verzorgd wordt door de Stichting Intocht Sint Nicolaas. Voorheen 
altijd gedragen door de Bossche retailers en het bedrijfsleven om een 
jaar met een mooi resultaat af te sluiten. 

Beschrijf de aanpak van het 
project 

: 

 
Vanaf januari van ieder jaar, start de organisatie van de Intocht. 
Naast het traditionele binnenhalen van Sint Nicolaas met zijn Pieten, 
worden ieder jaar nieuwe verbeterprojecten geïnitieerd. Om alle 
belanghebbenden zo goed mogelijk te bedienen en het 
maatschappelijke evenement te bewaren.  

Beschrijf hoe het project wordt 
ingebed in een structurele 
aanpak 

: 

Sinds 1937 wordt ieder jaar de Intocht van Sint Nicolaas 
georganiseerd. Inmiddels wordt er al enkele jaren gewerkt met 
draaiboeken, begrotingen, sponsorcommissie, logistiek en veiligheid, 
communicatie en PR in nauwe samenwerking met de Gemeente 's-
Hertogenbosch 

Risico-analyse : 

In kader van veiligheid is snelle communicatie met de Pieten en de 
Gemeente van essentieel belang. De "zwarte pieten discussie" raakt 
ook onze stad. Daarnaast is de AVG voor onze Stichting een 
belangrijke wet die van toepassing is.  

Planning en 
terugkoppelmomenten : 

Maandelijks of vaker indien nodig vergadert het comité of de 
verschillende deelcommissies 

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

: 

25.000 bezoekers. De intocht heeft zeker een meerwaarde voor de 
ondernemers in de stad. 

 
3. Kosten 

Gevraagd bedrag  € 20.000,00 
Totaal projectkosten : € 56.000,00  incl. BTW   excl. BTW   
Is de aanvrager btw- 
plichtig m.b.t. dit project? 

:  ja   nee  

 
4. Communicatie  

Communicatieplan : Goof van Nunen 
 
 
5. Overige vragen 

Maakt u gebruik van andere ondernemers? : 
 ja   nee.  

Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?  ja   nee 

Evt. extra toelichting of opmerkingen : 

Met business to business bedrijven en "vrienden" die met 
een sponsorpakket, de Intocht sponsoren of ons in 
"natura"sponsoren.  
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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. woensdag, 5 oktober 2022  Naam: J.G.A. Nagtzaam Functie: Penningmeester 
 

http://www.soch.nl/

