Jaarverslag 2018 Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch
Bestuur
Het bestuur bestond begin 2017 uit Nicolette Kempers (voorzitter), Jolanda Bertrums (secretaris), Bernard
Kuenen (penningmeester), Marcel van Zwam en Monique de Kleijn. Door de bestuurswisseling bij
Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch is er vanaf 26 maart 2018 weer een vertegenwoordiging in het
bestuur vanuit Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch,, Monique de Kleijn. Het bestuur moet tenminste
uit 5 bestuursleden bestaan en kan maximaal uitgebreid worden tot 7 bestuursleden. Het bestuur geeft voorkeur
aan uitbreiding met een zetel uit het grootwinkelbedrijf op detailhandelsgebied zodat alle branches
vertegenwoordigd zijn.
Raad van Advies
867 ondernemers betaalden in 2018 mee aan het Ondernemersfonds waarvan 658 winkels, 5 parkeergarages en
200 horecaondernemers. 60 panden stonden aan het einde van het jaar leeg.
Vergaderingen
Het bestuur is in 2018 maandelijks bijeengekomen.
Op 13 maart heeft de jaarvergadering van de Raad van Advies plaatsgevonden en is verantwoording afgelegd
over de activiteiten van de Stichting in 2017 en de jaarrekening. Tevens is inzicht gegeven in de begroting 2018.
Aanvragen
In 2018 zijn 17 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.
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Sfeerverlichting
Op aanvraag van Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch is het bestuur van SOCH akkoord gegaan in
2017 met het aanschaffen van nieuwe sfeerverlichting voor de binnenstad. Deze is uitgevoerd door de Stichting
Lichtcentrum. Hiervoor is een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen Hartje, Gemeente en SOCH voor de duur
van 7 jaar.

Nieuwsbrieven
In 2018 zijn 3 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.
7 maart 2019
Jolanda Bertrums, Secretaris SOCH

