Jaarverslag 2016 Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch
Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit Hans Bierens (voorzitter), Jolanda Bertrums (secretaris), Bernard Kuenen
(penningmeester), Marcel van Zwam, Monique de Kleijn en Nicolette Kempers. Gedurende het jaar is tot nu toe
vergeefs getracht het bestuur aan te vullen met een vertegenwoordiger vanuit het grootwinkelbedrijf. Daarbij
speelt dat zowel de vestiging van V&D als de Bijenkorf gedurende het jaar de stad hebben verlaten.
Vergaderingen
Het bestuur is in 2016 maandelijks bijeengekomen.
Op 4 maart heeft de jaarvergadering van de Raad van Advies plaatsgevonden en is verantwoording afgelegd
over de activiteiten van de Stichting in 2015 en de jaarrekening. Tevens is inzicht gegeven in de begroting 2016.
Aanvragen
In 2016 zijn 25 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. De aanvragers zijn direct na de besluitvorming, in de meeste gevallen na de
eerste bestuursvergadering volgend op de aanvraag, via email geïnformeerd. Bij de goedgekeurde projecten is
direct gewezen op de mogelijkheid een voorschot van maximaal 80% aan te vragen. Hiervan is door diverse
aanvragers gebruik gemaakt. Na het plaatsvinden van het aangevraagde evenement en overlegging van de
facturen wordt in dien van toepassing het resterende bedrag uitbetaald.
Het betreft: Driekoningen (toegekend), Gregoriaans Bosch (afgewezen), De wereld van Jeroen Bosch
(afgewezen), Bambergers (afgewezen), Bosche Amateur schildersdag (afgewezen), Liedertafelfestival
(afgewezen), Late Night Shopping (deels toegekend), Arena Pasen (toegekend), Sfeerverlichting (toegekend
onder voorwaarden), Volop (deels toegekend), Jazz in Duketown (afgewezen), Arena Jeroen Bosch (toegekend),
Straat der lusten (toegekend), Modeshow Kerkstraat (deels toegekend), Bosch Experience (toegekend), Living
Statues (deels toegekend, niet doorgegaan), Dweilfestival (afgewezen), Stadspijpers (afgewezen), Artibosch
(afgewezen), Sfeerverlichting BK (afgewezen), Taste XL (deels toegekend), Hartjesdag (toegekend),
Cultuurproject (toegekend), Sint Nicolaas (deels toegekend), Pietenorkest (toegekend), Winterparadijs
(toegekend).
Totaal is voor € 399.560,10 aangevraagd, en voor € 205.740,00 toegekend.
Procedure aanvragen
In 2016 zijn de criteria gedurende het jaar aangescherpt en ook toegepast bij de beoordeling van de aanvragen.
Deze zijn te vinden op de website.
Het bestuur wil graag kansen bieden aan nieuwe evenementen die meer bezoekers naar de binnenstad trekken.
Evenementen die al jaren nagenoeg ongewijzigd plaatsvinden in de binnenstad hebben daarom geen of slechts
een deel van het aangevraagde bedrag ontvangen om ruimte te behouden voor vernieuwing .
Bij de behandeling van de aanvraag voor de sfeerverlichting is nadrukkelijk het signaal van vernieuwing
meegegeven. Dit heeft in 2016 geleid tot een toevoeging met de sfeerverlichting van de bomen. Komend jaar zal
moeten worden ingezet op een totale nieuw sfeerverlichting. Hiervoor zal waarschijnlijk ook een beroep moeten
worden gedaan op de gemeente voor een garantieverstrekking. De met de vernieuwing verband houdende
kosten overstijgen immers de mogelijkheden van het SOCH (jaarlijks budget).
Brainstorm

Tijdens de brainstorm op 24 februari 2016 zijn verschillende nieuwe ideeën geopperd. Het bestuur heeft hiervoor
nog geen aanvragen ontvangen.
Nieuwsbrieven
In 2016 zijn 10 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.
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.
Bosch 500
2016 was het jaar van Jeroen Bosch. Vanuit de Raad van Advies (G. Wellens, C. Kapteijns, N. Traag, N. Peijs, L
Poncin, I. van Hoof en A. Meulendijk) met aanvulling van een bestuurslid (J. Bertrums), nauw betrokken geweest
bij de activiteiten die betrekking hadden op de ondernemer waaronder de raamstickers en de app Bosch
Experience. Zij zijn 9 keer bij elkaar gekomen en hebben het jaar met een positief gevoel afgesloten op 7
december. Indien nodig zal deze werkgroep zich in de toekomst ook inzetten voor eventuele activiteiten rond
Jeroen Bosch.
9 maart 2017
Jolanda Bertrums, Secretaris SOCH

