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Nieuwsbrief nr. 2      Amersfoort, 22 december 2021 
 
Tot en met 15-11 november 2021 konden aanvragen worden ingediend voor het activiteitenplan 2022 van het 
ondernemersfonds binnenstad. Op woensdag 15 december om 19:00 is online via Microsoft Teams het activiteitenplan 
gepresenteerd en toegelicht door de deelnemers. Het Bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse 
Binnenstad (SOAB) heeft het onderstaande besluit genomen m.b.t. de verdeling voor 2022.  
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Aanvrager Aanvraag 2022 Besluit 
2022 

Motivatie 

Sinterklaas  €         15.000   €           10.000  Sinterklaas is een jaarlijks terugkerend evenement, bedoeld 
voor alle binnenstadondernemers. Dat wordt ondersteund. 
De plannen voor de kerst vanuit het Sinterklaas comité 
steunen we niet, omdat ze nog niet concreet zijn en er al 
een door een groot deel van de binnenstad gedragen 
initiatief is in de vorm van het Kerstlint.  

Kerstmarkt Keikwartier  €            3.800   €                          
-  SOAB vind initiatieven vanuit deelgebieden erg belangrijk. 

Om dat beter voor elkaar te krijgen is het fonds ooit tot 
stand gekomen. SOAB is blij met de verschillende aanvragen 
die afgelopen jaar zijn ontstaan vanuit het budget 
'stimuleringsregeling deelgebieden' De kerstmarkt kennen 
we niet toe. ook in de aanvraag voor het Kertslint (zie 
hierna) zit al een Keikwartier component.  

Everard Meyster markt (Keidagen)  €            3.000   €              3.000  
Paasmarkt Keikwartier  €            3.450   €              3.450  

Gay Pride  €            4.000   €              4.000  Dit is een activiteit uit de deelgebieden. Ruim 50% wordt 
gefinancierd via co-financiering 

Gluren bij de Buren  €            1.500   €                          
-  

Gluren bij de buren wordt ervaren als een festival met 
weinig meerwaarde voor de ondernemers in de binnenstad.  

Wijnfestival  €            6.000   €              3.000  Valt onder budget deelgebieden. Door het ontbreken van 
co-financiering (voorwaarde toekenning) kennen wij een 
deel van de aanvraag toe. 

Musica Mundo  €         25.000   €           10.000 
Musica Mundo is inmiddels een gevestigde naam. Het 
gevraagde budget legt een te grote claim op het budget van 
SOAB. Ook verwijzend naar de handreiking vanuit de grote 
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festivals en in lijn met afgelopen jaar hebben wij de 
toekenning gedaan. 

Marketing de Hof  €            5.250   €                          
-  

Valt onder budget deelgebieden, maar valt naar onze 
mening veel meer onder de noemer van Citymarketing (die 
wij voor een deel financieren). Mocht dit niet leiden tot 
succes kan nog een beroep worden gedaan op 
stimuleringsregeling deelgebieden. 

BHV training  €            4.080   €                          
-  

BHV-training is een verplichting voor ondernemers, waarop 
ook wordt gehandhaafd. Wij vinden dit geen activiteit die 
hoort binnen SOAB. Gezamenlijk inkoop kan met 
ondersteuning van centrummanager. 

Lepeltje Lepeltje  €         12.000   €              6.000  Valt onder regeling kleine festivals en heeft een 
toegevoegde waarde voor de binnenstad. Graag bij een 
volgende aanvraag beter inzicht in samenwerking met 
binnenstad ondernemers.  

Bloemdecoratie binnenstad  €         29.244   €           29.244  Dit betreft algemeen belang binnenstad, conform afspraken 
worden deze kosten 100% vergoed 

Training & Ontwikkeling 
binnenstadondernemers 

 €         15.000   €                          
-  

Afgelopen jaar is er nauwelijks gebruik van gemaakt en niet 
op een manier die SOAB voor staat. Wij kunnen ons wel 
voorstellen dat via OBA een goedkope collectieve inkoop 
wordt geregeld. Inspanningen voor gezamenlijke inkoop 
kunnen door Maikel worden uitgevoerd 

Movienight LVK  €            2.500   €              2.500  Valt onder budget deelgebieden, waarvan 50% van het 
budget via co-financiering tot stand komt 
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Sfeerverlichting binnenstad  €      162.000   €        162.000  Is algemeen belang binnenstad en wordt volledig vergoed. 
De sfeerverlichting binnenstad valt voor € 121.000 onder  
het budget 2022. Het resterende bedrag betreft een 
geplande investering die men voor 2022 verwacht. In de 
investering zal SOAB bijdragen vanuit het vermogen. 

Koningsdag  €         10.000   €           10.000  Koningsdag rekenen wij onder de kleine festivals. Deze 
wordt toegekend conform aanvraag.  

Multicultureel foodfestival de Kamp  €            9.500   €              3.500  SOAB is erg enthousiast over dit nieuwe initiatief en willen 
dit graag stimuleren. Door het ontbreken van een begroting 
beperken we dit tot het niveau van de andere deelgebieden. 
Ons is niet duidelijk of er co-financiering is 

City Marketing binnenstad  €         50.000   €           50.000  City marketing heeft een budget van tussen de € 400.000 en 
€ 500.000 voor promotie van Amersfoort. Wel vinden wij 
dat de verschillende initiatiefnemers van festivals beter de 
weg moeten gaan vinden; daar zit veel expertise. Maak er 
gebruik van. 

Jazz Amersfoort  €         32.000   €           24.000  de bijdrage is gebaseerd op de oude pleinbijdrage van de 
horecaondernemers 

Dias Latinos  €         25.000   €           18.000  de bijdrage is gebaseerd op de oude pleinbijdrage van de 
horecaondernemers 

Smartlappen festival  €         17.000   €           17.000  de bijdrage is gebaseerd op de oude pleinbijdrage van de 
horecaondernemers 

Kerstlint   €         15.000   €           15.000  Dit is een project van algemeen belang binnenstad dat 
voorziet in veel activiteiten. Omdat het voor algemeen 
belang is, is co-financiering niet noodzakelijk 

Centrummanagement  €         40.000   €           40.000  De centrummanager zal ook komend jaar weer zijn werk 
kunnen doen 
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Belangenbehartiging & Communicatie  €         15.000   €              6.000  De aanvraag voor extra budget wordt niet gehonoreerd 
vanwege het ontbreken van financiele ruimte  

Stimuleringsregeling deelgebieden  €         50.000   €           30.000  Omdat een aantal deelgebieden rechtstreeks aanvragen 
doen hebben wij het budget verlaagd. Maar we willen de 
centrummanager een budget geven waarmee hij groepen 
ondernemers kan stimuleren om gezamenlijk actief te 
worden voor hun horeca/winkelgebied. 

Spoffin  €         10.000   €           10.000  De bijdrage is gebaseerd op de oude pleinbijdrage van de 
horecaondernemers 

Radioprogramma culinair Marienhof  €            1.000   €                          
-  

deze activiteit voldoet niet aan het criterium dat het moet 
komen vanuit meerdere ondernemers vanuit de binnenstad. 
Ook is er geen begroting of onderbouwing ingediend 

totaal  €   566.324   €    456.694  TOTAAL TOEGEKEND 
budget  €      420.000   €        420.000    
Saldo 

 €     -146.324   €         -36.694  
vanwege de investering in de verlichting zal het tekort 
worden gedekt vanuit de reserve 

ten laste van reserve    €           36.694     
   

namens het bestuur van 
SOAB:    
Frouke Vlaskamp    
Martijn van Eijkel    
Alfred van Muiden    

 
 


