
 
 
 

Notulen van 15 december 2020 onlinevergadering 
Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad  
 

Aanwezig:  

Bestuur stichting: Frouke Vlaskamp, Martijn van Eijkel en Alfred van Muiden 

Toekomstig bestuurder stichting: Denise van Zijl 

Centrummanager binnenstad: Maikel Gijzen 

Namens gemeente: Mariska Smit-Van Hout 

Ondernemers en aanvragers: 

o Natasja Eversen/Sven 

Monshouwer, Sinterklaas   

o Dennis Sille, City Marketing 

Amersfoort 

o Laura Kan-Bommezijn, Dias 

Latinos  

o Lisette de Jong, Mark van der Rest, 

de Hof 

o Eddie Boevink, Keikwartier  

o Mike Iking, Spoffin 

o Guy Smeeing, Smartlappen  

o Nourdy El Kashif, Winkelgebied de 

Kamp 

o Hassan Elammouri, Musica Mundo 

o Ramon De La Combe, Gluren bij 

de Buren 

o Theo Miltenburg, OBA, 

feestverlichting 

o Walrick Halewijn, OBA 

o Ellen de Vries, Linda Annink, Iris 

Lengkeek, Sint Jorisplein 

o Lotte Meijer -Hendriks 

o Fethi Kili, Stichting Lieve 

Vrouweplein 

 

Er zijn verder geen officiële afmeldingen gemeld. 

Opening door de voorzitter Frouke Vlaskamp 
De voorzitter wenst iedereen welkom. Vanwege de corona avond-lockdown is de vergadering eerst 

uitgesteld en vindt deze uiteindelijk online plaats via Microsoft Teams.  

Status vergadering 
De status van de vergadering is adviserend richting het bestuur over de ingediende aanvragen voor 

een bijdrage uit het Ondernemersfonds 2022. Uitgangspunt hierbij: het is geld van ondernemers voor 

ondernemers. De stichting besluit en legt verantwoording af richting ondernemers en gemeente. 

Korte terugblik kalenderjaar 2021  
De centrummanager schets het jaar 2021 dat is gedomineerd door corona en steeds veranderende 

omstandigheden voor de binnenstad. Coronasteun voor ondernemers die ze soms ook weer terug 



 
 
 
moesten betalen, kortom 2021 was door corona een gek jaar. Veel activiteiten gingen niet door en 

veel binnenstadondernemers hebben te maken gehad met sluitingen.  

Spelregels evenementen/festivals door centrummanager 
In 2021 is op verzoek van SOAB door OBA initiatief genomen om in samenspraak met diverse 

betrokkenen, waaronder de verschillende deelgebieden, gemeente en de grotere 

festivalorganisaties, nagedacht over spelregels die door het bestuur van SOAB gehanteerd kunnen 

worden bij de besluitvorming. Dit heeft geleid tot een ‘advies nieuwe financieringssystematiek 

festivals en evenementen via SOAB’. Gesteld kan worden dat er draagvlak is voor het advies vanuit 

de binnenstad. 

SOAB heeft dit plan ontvangen en zal dit gebruiken in hun besluitvorming. Wel hebben zij een 

voorbehoud gemaakt voor de absolute bedragen die in dit plan zijn genoemd, vanwege het financiële 

plafond waar SOAB mee te maken heeft. Als voorbeeld: voor 2022 is beschikbaar € 425.000. Het 

totaal van de aanvragen bedraagt € 566.000. Dat betekent dat er kritisch gekeken moet worden naar 

alle aanvragen om binnen het financiële kader te blijven. 

Bekijk: spelregels festivals en evenementen 

In dat kader wordt al wel gememoreerd dat in de aanvragen ook investeringen zijn opgenomen voor 

feestverlichting. De gedachte is om die investering niet vanuit het jaarlijks budget te financieren, 

maar vanuit de financiële reserve.  

Nieuw convenant per 1-1-2023 en ambitieniveau 
Voor 2022 staan besprekingen voor het nieuwe convenant op stapel dat per 1 januari 2023 in 

werking moet treden. Hierin spelen de ondernemers een belangrijke rol, want die moeten het 

betalen. Het komende jaar zullen de ondernemers moeten gaan evalueren en bekijken wat ze na 

2022 willen. 

Met de gemeente is afgesproken dat in 2022 een stappenplan wordt opgesteld om dit traject te 

doorlopen. De gemeenteraadsverkiezingen vallen ook in dit jaar wat een onzekere factor kan zijn qua 

planning.  

Centrummanager benoemt dat 2022 een jaar is om opnieuw naar het ambitieniveau te kijken, mede 

gezien het nieuwe convenant, het verschil tussen de aanvragen en het beschikbare budget, het 

borgen van de spelregels festivals en evenementen en in het bijzonder of het ambitieniveau van de 

binnenstad past bij het huidige budget. Ook is daarbij de gemeente van belang als het gaat om o.a. 

de sfeerverlichting en de bloemdecoratie, die nu volledig door de ondernemers worden gefinancierd 

en dit circa 50% van de kosten uitmaakt van het huidige budget. 

Afrekening en Financiële verantwoording 2021 
Voor SOAB betekent Corona ook een nieuwe situatie. 

https://ondernemersbinnenstadamersfoort.nl/wp-content/uploads/2021/10/Eindadvies-Spelregels-festivalsevenementen-i.r.t.-aanvragen-SOAB-vanaf-2022-e.v..docx


 
 
 
SOAB heeft voor 2021 aangevraagd € 445.000. toegekend is € 429.000. Dat is ook eind 2020 

toegezegd aan de verschillend aanvragers. Door corona is veel niet doorgegaan. Daar is bij SOAB nog 

geen volledig beeld van. Ook heeft nog niet iedere aanvrager volledig gefactureerd. 

Tot slot verwacht de gemeente dat de toegekende € 429.000 niet wordt gehaald. Per saldo verwacht 

de penningmeester over 2021 een klein overschot, aangezien er een onderbesteding wordt verwacht 

op een aantal aanvragen uit 2021. Maar hoe groot dat is, kan nu niet worden gezegd.  

Dit overschot zal worden toegevoegd aan de reserve. 

Coronafonds 
Er wordt gevraagd of SOAB ook weet wat er gebeurt met het CORONA-fonds van € 350.000 dat de 

gemeente beschikbaar heeft. De centrummanager en Mariska Smit van de gemeente beantwoorden 

die vraag. Dit fonds komt in het voorjaar beschikbaar. Het is bedoeld voor werkgelegenheid, 

innovatie en leefomgeving en is bedoeld voor de hele stad. De bedoeling is dat een deel wordt 

vrijgemaakt voor de binnenstad maar er is nog geen beeld wat en hoe. De gesprekken daarover 

lopen inmiddels wel tussen centrummanager en de gemeente.  

Vooruitblik 2022 
De penningmeester legt uit dat de oorspronkelijk financiering vanuit de reclamebelasting in 2019 (op 

basis van metrage; hoeveel m2 reclame, die een ondernemer heeft) is omgezet naar een opslag op 

het commerciële gedeelte van de OZB belasting. Dit stelsel geldt per 1 januari 2020. Besloten is door 

de gemeente de heffing te verhogen naar 0,21. Hierdoor wordt een netto budget (na aftrek van 

kosten) verwacht van ca € 425.000.  

 

  



 
 
 
Aanvragen 2022  

Aanvrager  

Aanvraag 
2022 

Sinterklaas 15.000 

Kerstmarkt Keikwartier 3.800 

Everard Meyster markt (Keidagen) 3.000 

Paasmarkt Keikwartier 3.450 

Gay Pride Walk 4.000 

Gluren bij de Buren 1.500 

Wijnfestival 6.000 

Musica Mundo 25.000 

Marketing de Hof 5.250 

BHV training 4.080 

Lepeltje Lepeltje 12.000 

Bloemdecoratie binnenstad 29.244 

Training & Ontwikkeling 
binnenstadondernemers 15.000 

Movienight LVK 2.500 

Sfeerverlichting binnenstad 162.000 

Koningsdag 10.000 

Multicultureel foodfestival de Kamp 9.500 

City Marketing binnenstad 50.000 

Jazz Amersfoort 32.000 

Dias Latinos 25.000 

Smartlappen festival 17.000 

Kerstlint  15.000 

Centrummanagement 40.000 

Belangenbehartiging & Communicatie 15.000 

Stimuleringsregeling deelgebieden 50.000 

Spoffin 10.000 

Radioprogramma culinair Marienhof 1.000 

Totaal  566.324 
 

De aanvragen worden volgens de volgorde van indiening behandeld. De aanwezige aanvragers 

mogen hun aanvraag toelichten. 

Sinterklaas, Natasja Eversen, aanvraag € 15.000 
2021 was een gereduceerd feest en men hoopt in 2022 weer een echt sinterklaasfeest te kunnen 

vieren. Men heeft extra budget gevraagd, omdat men zich ook meer op kerst wil richten. Hoe en wat 

moet nog uitgewerkt worden. Men is op dit moment betrokken bij de aanwezigheid van Serieus 

Request in Amersfoort. 



 
 
 
Vraag vanuit aanwezigen: initiatief rond kerst vindt men verrassend. Is er contact met de andere 

organisaties die van alles met kerst organiseren, dit om doublures te voorkomen. Dat is nog niet 

gebeurd maar zit wel in de planning. In het bijzonder wordt gevraagd naar de relatie met het project 

Kerstlint. Natasja gaat contact leggen met Maikel hierover. 

Kerstmarkt, Everart Meyster (Keidagen) en Paasmarkt, Keikwartier, Eddy Boevink,  

aanvraag € 3.800, € 3.000, € 3.450 
Het Keikwartier is voor veel Amersfoorters een onbekend stukje stad. Gebeurde nooit veel. De 

huidige ondernemers willen dit gebied en zijn zijstraten meer op de kaart zetten. Afgelopen jaar 

hebben ze gebruik gemaakt van het budget deelgebieden, maar ze hebben nu zelf een aanvraag 

ingediend. Herstmarkt moet overigens Kerstmarkt zijn. Verder wil men de Keidagen met de viering 

van het  350-jarig jubileum van de Kei nieuw leven in blazen.   

Gay Pride walk Iris Lengkeek, aanvraag € 4.000 
Net als in 2018 en 2019 willen ze de Gay Pride Walk weer doen met als . Startpunt het Sint Jorisplein. 

Ook worden hier andere activiteiten rondom gepland.  

Vraag vanuit de aanwezigen: wat is de connectie met de Gay Pride op De Hof. Iris: Men heeft 

contact met elkaar voor de afstemming.  

Gluren bij de Buren, Ramon De La Combe, aanvraag € 1.500 
Een feest dat ooit begonnen is in Amersfoort en inmiddels landelijk in veel steden actief is. Het is een 

combinatie van eten, drinken en cultuur bij mensen of bedrijven thuis. Niet alleen voor de 

binnenstad maar ook daarbuiten. Maar het zwaartepunt ligt wel altijd in de binnenstad.  

Wijnfestival, Mark van der Rest, aanvraag € 6.000 
Men wil op de hof een laagdrempelig wijnfestival voor bezoekers of mensen daarbuiten, een beetje 

afgekeken van Italiaanse wijnfestivals. Alle ondernemers op De Hof doen mee.  

Musica Mundo Festival, Hassan Elamouri, aanvraag € 25.000 
Hassan neemt de aanwezigen mee met een PowerPoint. Een tocht vanaf Neptunesplein naar het 

Lieve Vrouwekerkhof waar alle optredens plaats vinden. Doel is nog een tweede (binnen) locatie; de 

Observant. Men trekt veel internationale artiesten binnen het genre. Het is een festival met een 

landelijke uitstraling waardoor veel mensen Amersfoort bezoeken. Vanwege de vele internationale 

artiesten worden er veel kosten gemaakt. Opmerkingen worden gemaakt dat het in het kader van de 

spelregels belangrijk is dat er een evenwichtige verdeling is van activiteiten over de pleinen, zo ook 

dat de deelgebieden hierbij (steeds) meer worden betrokken. 

Marketing de hof en BHV cursus, Lisette de Jong aanvraag € 5.250 
Het zijn beide activiteiten die afgelopen jaar op andere manieren via SOAB zijn gefinancierd. BHV via 

aanvraag Training en ontwikkeling van OBA en de marketinginzet is een bijdrage geweest vanuit de 

stimuleringsregeling die door OBA is aangevraagd en gecoördineerd.  Men heeft veel energie 

gestoken in de marketing afgelopen jaar en wil dit graag doorzetten.  

De Bhv-cursus is belangrijk voor veiligheid, maar daar corona wordt daarop bezuinigd. Daarom een 

belangrijke cursus om te stimuleren. 



 
 
 
Vraag vanuit de aanwezigen: men vraagt of de stimuleringsregeling deelgebieden hierin niet 

voorziet. Men heeft vanuit ander deelgebied hiervoor geen aanvraag gedaan omdat men rekende op 

de bijdrage deelgebieden. Men vraagt zich af of ze dit, nu mis lopen. 

Antwoord: de stimuleringsregeling deelgebieden staat ook dit jaar weer op de lijst van aanvragen 

voor eenzelfde bedrag als voor 2021. Maar we hebben ook gezien dat er veel initiatieven ook 

rechtsreeks een aanvraag hebben ingediend. Dat betekent dat we daar over moeten nadenken hoe 

dit op te lossen en in de toekomst beter/duidelijker te regelen. Duidelijk is wel dat de 

stimuleringsregeling zijn nut heeft. Insteek kan zijn de stimuleringsregeling in de toekomst te 

waarborgen bij het SOAB, zodat deelgebieden op basis van bijvoorbeeld gereserveerde budgetten 

een aanvraag kunnen doen. 

Lepeltje, lepeltje aanvraag € 12.000 
Er is niemand om de aanvraag toe te lichten 

Het festival vindt plaats aan de buitenrand van het stadscentrum, maar trekt veel bezoekers.  

Opmerking vanuit de aanwezigen: men heeft het idee dat Lepeltje, lepeltje veel klanten weg trekt 

vanuit de binnenstad. Verder is Lepeltje, lepeltje een commercieel bedrijf dat er geld mee verdient. 

De vraag is of de binnenstadondernemers dan hiervoor geld moeten bijdragen.  

Bloemdecoratie binnenstad, Walrick Halewijn aanvraag € 29.244 
Een vaste post waarbij de rekening via SOAB wordt betaald. Wel zal er gekeken worden of de 

gemeente hieraan meer gaat bijdragen vanuit hun verantwoording voor de openbare ruimte als 

kerntaak. De OBA voert deze gesprekken.  

Training en ontwikkeling binnenstad ondernemers, Maikel Gijzen aanvraag € 15.000 
Het bleek afgelopen jaar toch moeilijk om de ondernemers te bereiken voor cursussen. In het 

verleden heeft men vaak te kennen gegeven dat er behoefte was maar nu het er is viel de 

belangstelling tegen. Ook corona zal daarbij zeker een rol gespeeld hebben.  

Movienight Lieve Vrouwekerkhof aanvraag € 2.500 
Er is niemand om de aanvraag toe te lichten. 

Sfeerverlichting binnenstad, Theo Miltenburg aanvraag € 162.000 
De aanvraag heeft betrekking op de normale installatiekosten die ieder jaar terug komen. Er is ook 

geanticipeerd op het plan van de gemeente om de binnenstadverlichting te vernieuwen. Dit betekent 

ook voor de feestverlichting nieuwe investeringen. Of dat in 2022 gaat gebeuren is niet duidelijk ook 

al zijn daar verschillende berichten over de stadia van voorbereiding/uitvoering van de gemeente. 

Ook hiervoor geldt de uitdrukkelijke wens dat de gemeente in de toekomst structureel gaat 

bijdragen. 

Vraag vanuit bestuur: welk deel van de aanvraag betreft de investering? 

Antwoord: dat betreft € 35.000. 

Opmerking van de aanwezigen: in andere steden zie je vaak dat het kleurrijker en soms veel 

nadrukkelijker. Is dat in Amersfoort ook mogelijk.  



 
 
 
Antwoord: in Amersfoort is vooral gekozen voor een rustig sfeerbeeld. Daar wil men wel aan 

vasthouden. Verder zijn dat soort elementen vaak onevenredig duur, wat niet past in het budget.  

Er komen suggesties om wellicht zaken beter uit te lichten. Ook komt de suggestie om met beamers 

projecties te maken op muren of bomen. Tevens is het goed gebruik te maken van de ervaringen met 

belichting in de binnenstad; denk aan Connecting Lights. 

Koningsdag aanvraag € 10.000 
Er is niemand om de aanvraag toe te lichten. Het gaat uit van de stichting Oranje Boven, Amersfoort 

en heeft primair betrekking op de coördinatie van de veiligheid/vergunningen voor dit evenement. 

Multicultureel Foodfestival De Kamp, Nourdy El Kashif aanvraag € 9.500 
Afgelopen jaar is een eerste begin gemaakt met het festival. De Kamp is een winkelgebied met weinig 

samenhang tussen de ondernemers maar door dit festival kan er veel meer contact en synergie 

komen tussen de ondernemers. Men wil graag door. Deze activiteit past bij het multiculturele profiel 

van dit deel van de binnenstad. 

City Marketing Amersfoort, Denis Stille aanvraag € 50.000 
Een korte rondgang rond alle projecten waar men mee bezig is. Men heeft totale begroting van € 

300.000 tot € 400.000. Bijdragen vanuit gemeente, Cultuursector en de Amersfoortse hotels. Men 

heeft personeel dat met de verschillende media-uitingen fulltime bezig zijn waaronder bilboards in 

drukke winkelcentra elders in Nederland om naar Amersfoort te komen. 

Jazz Amersfoort, aanvraag € 32.000 
Geen aanwezige die een toelichting geeft 

Dias Latinos, Laura Kan-Bommezijn aanvraag € 25.000 
Het lukt niet om de presentatie te delen; deze is bijgesloten bij het verslag. Men wil veel meer 

projecten, men wil verder professionaliseren om ook provinciale en landelijke subsidies kunnen 

trekken. Hiervoor wil men ook meer cultureel actief zijn. Dias Latinos benadrukt open te staan voor 

ideeën van verschillende deelgebieden. 

Smartlappen festival, Guy Smeeing aanvraag € 17.000 
Korte toelichting, niet alleen smartlappenfestival maar ook een opera in de Sint Joris kerk. Op 2022 

wordt opnieuw ingezet het jubileum te vieren.  Verder wil men met een flash mob, awareness 

trekken. Afgelopen jaar ging het festival op het laatste moment door corona niet door, waardoor 

men in de startblokken staat als het weer kan.  

Kerstlint, Lisette de Jong aanvraag € 15.000 
In 2021 is het kerstlint slechts beperkt door kunnen gaan. Maar de ambitie is er om in de gehele 

binnenstad een lint van kerstactiviteiten- en beleving te beleggen, waarbij Amersfoort de komende 

jaren als kerststad op de kaart wordt gezet.   



 
 
 

Centrummanagement, Walrick Halewijn aanvraag € 40.000 
Ingezet als ondersteuning van OBA voor de hele binnenstad. Als voorzitter OBA onderschrijft Walrick 

het evidente belang om zaken te coördineren, uit te voeren en te versnellen, anders zou er veel 

minder van de grond komen in de binnenstad.  

Belangenbehartiging en communicatie, Walrick Halewijn, aanvraag € 15.000 
Hier worden de kosten van website, communicatiekosten mee gedekt. Men vraagt om meer budget 

omdat er behoefte is aan een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van alle deelgebieden in de 

binnenstad, gericht op verdere professionalisering. 

Stimulering deelgebieden, Maikel Gijzen en Walrick Halewijn aanvraag € 50.000 
Dit budget is voor het eerst in 2020 ingezet en gezien de aanvragen 2022 is er een aantal gebieden 

enthousiast mee aan de gang gegaan. Het is dus een succes en daarom wil men het voortzetten. 

Maar ombouwen naar individuele aanvragen zit wel ingebakken in de huidige trend en dit te borgen 

binnen het SOAB. 

Spoffin, Mike Ikking aanvraag € 10.000 
Het festival spreekt voor zich en behoeft weinig toelichting 

Radioprogramma Marienhof aanvraag € 1.000 
Er is niemand om de aanvraag toe te lichten.  

Een opmerking van de aanwezigen: die ervaart de aanvraag als een activiteit van een commercieel 

bedrijf niet specifiek gericht op de binnenstad ondernemers. 

Hiermee zijn alle aanvragen gepresenteerd. 

Proces 
Bestuur SOAB gaat nu,  de vergadering gehoord hebbende, overleggen om te zorgen dat het allemaal 

zo goed als mogelijk voor de ondernemers in de binnenstad gaat passen. We streven er naar om voor 

kerst 2021 de lijst met toekenningen te verspreiden via een nieuwsbrief. 

Afsluiting 
Frouke is vanaf de oprichting op 22 maart 2011 betrokken bij de stichting. Frouke heeft besloten om 

afscheid te nemen na al die jaren. Alfred van Muiden zal het voorzitterschap overnemen. De 

vergadering wordt onderbroken door een bos bloemen voor Frouke.  

We hebben een nieuw bestuurslid gevonden in de vorm van Denise van Zijl. Denise is 

ondernemersrecht-advocaat bij Keistadadvocaten aan de Stadsring. Zij stelt zich kort voor. Zij heeft 

er ontzettend veel zin in.  

Met deze mededeling sluiten de afscheidnemende voorzitter Frouke Vlaskamp 

de ondernemersvergadering 2021 

 



 
 
 
 

 

 

 

 


