
 

 

Jaarverslag 2021 Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2021 uit Nicolette Kempers (voorzitter), Bernard Kuenen (penningmeester), Marcel van 

Zwam (horeca), Monique de Kleijn (detailhandel en bestuurslid Hartje 's-Hertogenbosch), Ton Kranenburg (hotel) 

en Karin van Boggelen, bijgestaan door Jolanda Bertrums (ambtelijk secretaris). Het bestuur moet tenminste uit 5 

bestuursleden bestaan en heeft gezocht naar extra bestuursleden. Niek Traag heeft (tijdelijk) halverwege het jaar 

moeten afhaken wegens drukke werkzaamheden. 

 

Raad van Advies 

820 ondernemers betaalden in 2021 mee aan het Ondernemersfonds tegenover 831 in 2020 en 857 in 2019. 79 

panden stonden aan het einde van het jaar leeg (87 in 2020 en 71 in 2019). 

 

Vergaderingen 

Het bestuur is in 2021 maandelijks bijeengekomen met uitzondering van de maanden juli, oktober en december. 

Er heeft door de Coronaregels geen jaarvergadering plaatsgevonden. Deze zou op 5 oktober plaatsvinden maar 

heeft het bestuur helaas moeten annuleren.  

 

Aanvragen 

In 2020 zijn 12 aanvragen gedaan, deze zijn steeds vermeld op de website SOCH onder het kopje aanvragen en, 

afhankelijk van goedkeuring, verplaatst naar de kopjes goedgekeurd of afgewezen zodat alle aanvragen door de 

Raad van Advies te volgen zijn. Vijf goedgekeurde aanvragen zijn niet uitbetaald omdat het evenment (door 

Corona) geannuleerd is. De aanvragers zijn direct na de besluitvorming, in de meeste gevallen na de eerste 

bestuursvergadering volgend op de aanvraag, via email geïnformeerd. Na het plaatsvinden van het 

aangevraagde evenement en overlegging van de facturen wordt in dien van toepassing het resterende bedrag 

uitbetaald. 

 

Nr Projectnaam  Aangevraagd   Toegekend  Opmerking 

1 Maritiem  €      15.000,00   €   15.000,00  Geannuleerd 

2 Blauwe Engelen  €      20.000,00   €   20.000,00   

3 Opera 3-daagse  €      10.000,00   €   10.000,00  Geannuleerd 

4 Bossche Zomer - Parade  €      20.000,00   €   20.000,00   

5 Terras aan haven  €       8.050,00   €     2.875,00   

6 Levenslied  €      20.000,00   €   20.000,00   

7 Artibosch  €       2.000,00   €              -     

8 Urban Golf  €       7.500,00   €     5.600,00  Geannuleerd 

9 Den Bosch Fashion  €      25.000,00   €   24.900,00  Geannuleerd 

10 Pietenorkest  €          700,00   €       700,00   

11 Uilenburg  €       6.000,00   €              -     

12 Winterparadijs  €      30.000,00   €   30.300,00  Geannuleerd 

 

Nieuwsbrieven 

In 2020 zijn 11 nieuwsbrieven verstuurd. 

 

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.  

http://www.soch.nl/


 

 

Het bestuur heeft in september 2015, tijdens de vergadering met de Raad van Advies besloten slechts één keer 

per jaar een uitnodiging te sturen, voor de voorjaarsvergadering. Alle volgende uitnodigingen worden per e-mail 

gestuurd (voor zover bekend) dit mede uit efficiency overwegingen. 

 

16 februari 2022 

Jolanda Bertrums, ambtelijk secretaris SOCH 


