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 / Bourgondisch terras Parade
Stichting Bourgondisch 's-Hertogenbosch

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

:
:
:
:
:
:
:

Bourgondisch terras Bossche Zomer
Bossche Zomer Parade
Stichting Bourgondisch 's-Hertogenbosch
Zuidwal 10E , 5211 JK 's-Hertogenbosch
NL49RABO0345492706 tnv Stichting Bourgondisch 's-Hertogenbosch
Hans van der Pas telefoon 06-24544202
hans@bourgondisch-sh.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)

:

In het concept Bossche Zomer zijn wij voornemens om op de Parade
een bourgondisch terras te faciliteren voor collectieven uit de stad die
zelf nagenoeg geen of beperkte mogelijkheden hebben om te
exploiteren. Ook zullen wij fysiek een overkapping met podium ter
beschikking stellen waarbij onze cultuutinstellingen programmering
kunnen verzorgen, waarbij het theater aan de Parade de coordinator
wil zijn.. Ook zullen wij door het aanleggen van 4 jeu de boules banen
proberen de gasten in het centrum te houden zodat het bezoek aan
het terras c.q. jeu des boules banen de gasten ook verleid om de
binnenstad / detailhandel te bezoeken.
Door de coronamaatregelen is er voor veel ondernemers geen
mogelijkheid om te exploiteren. Door dit initiatief willen wij voor 8
collectieven op de Parade de mogelijkheid bieden om gedurende 1
week een turnkey horecaterras met keuken ter beschikking te stellen
om hier tegen een afdracht van 10 % van de door hun gerealiseerde
omzet
De vraagstelling is door geldelijke ondersteuning van het SOCH de
ondernemers mogelijkheid geboden wordt om in deze zware tijd extra
omzet te genereren.
Stichting Bourgondisch 's-Hertogenbosch
Stichting P.E.P., Stichting Korte Putstraat en Theater aan de Parade
Mensen die door de marketing en communicatie van de Bossche
Zomer de stad willen bezoeken proberen in het centrum te houden
zodat het centrum aantrekkelijk blijft, wat zowel goed is voor de
detailhandel en horeca.
Doormiddel van goede marketing en communicatie proberen
bezoekers te verleiden naar 's-hertogenbosch te komen i.p.v. te
keizen voor een bezoek aan een andere stad.

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

Project heeft geen commercieel belang voor organiserende partij.
Er is hierdoor ook bewust gekozen om Bourgondisch te benaderen
als professionele en onpartijdige partij
Willen als Bourgondisch 's-Hertogenbosch door een financiele
bijdrage het bourgondische karakter van de stad een mogelijkheid
geven om te overleven..

:

n.v.t.

:

Op voorhand willen we een dekkende begroting hebben.
Start op zéér korte termijn en terugkoppeling 2 maanden na afloop
evenement
Moeilijk in te schatten. Maar als er door het concept Bossche Zomer
gedurende de periode 1 juli / 30 augustus 10.000 extra mensen naar
de stad zullen trekken betekent dit indirect een spinoff van € 600.000
extra omzet voor de stad

Planning en
terugkoppelmomenten

:

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

:

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

€ 20.000,00
€ 87.000,00
ja
nee

incl. BTW

excl. BTW

4. Communicatie
Gaat meelopen in de marketing en communicatie van de
Bossche Zomer, en zal door de PR commissie van
Communicatieplan :
Bourgondisch ook gecommuniceerd gaan worden middels
verschillende kanalen.

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. woensdag, 17 juni 2020 Naam: Hans van der Pas Functie: bestuurslid
Bourgondisch 's-Hertogenbosch

