
 

Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Wolvega (SOW) 2021 

Aan het begin van het jaar is er weer, zoals voorgaande jaren een oproep gedaan aan ondernemers 

en ondernemers verenigingen om aanvragen te doen voor een bijdrage uit het ondernemersfonds.  

Aan de partijen welke in het voorgaande jaar een bijdrage is verstrekt is gevraagd om een evaluatie 

van het aangevraagde project aan de SOW te sturen. 

Begin februari heeft er een extra bestuursoverleg plaatsgevonden n.a.v. van een overleg tussen 

gemeente, centrummanager, WOW en de SOW. Aanleiding voor dit overleg was om te kijken wat er 

kon worden gedaan voor ondernemers welke het zwaarst zijn getroffen door de lockdown. Er is 

besloten om aan de horeca een voucher te verstrekken van € 1.000,=. De aanslag 2021 

reclamebelasting voor het centrum met 50% te verminderen. Door de gemeente is toegezegd dat zij 

ruimhartig zullen zijn met uitstel en betalingsregelingen. 

De voorstellen zijn in het bestuur besproken en na enige discussie geaccepteerd. M.n. is er goed 

gekeken naar de financiële consequenties voor de SOW. Het bestuur wil voorkomen dat toegezegde 

gelden niet kunnen worden uitbetaald. 

Van de ontvangen aanvragen kon het bestuur na beoordeling, welke in april plaatsvind, vier stuks 

honoreren. Ontvangen aanvragen worden afgewezen omdat deze b.v. geen trekkingsrechten hebben 

bij het ondernemersfonds. Van de afgewezen aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld, 

indien mogelijk wordt naar een andere partij, waar mogelijk meer succes mogelijk is, verwezen. Ook 

worden in april de ontvangen evaluaties van het voorgaande jaar beoordeeld. Zij werden allemaal als 

voldoende gekwalificeerd. 

De aanvragen welke zijn gehonoreerd zijn van het Parkmanagement, Stiekm trots, WOW en een 

Classic Event. Er is voor een en bedrag van 72K aangevraagd. Gelet op de onzekere financiële situatie 

kon nog niet worden overgegaan om de volledige gehonoreerde bedragen over te maken. Er is 

besloten om 50%  als eerste “voorschot” aan de aanvragers over te maken. In de loop van het jaar 

bleek dat ook het resterende deel kon worden overgemaakt. 

Van de uitgegeven vouchers is door één partij gebruik gemaakt. Er vindt overleg plaats om te kijken 

of er een verlenging van de vouchers kan worden gerealiseerd. Er is door de SOW daartoe het 

initiatief genomen.     

Gelet op de huidige situatie m.b.t. corona is door het bestuur van de SOW besloten geen 

jaarvergadering te houden. Om toch verantwoording af te leggen zullen op onze website de stukken 

welke betrekking hebben op het functioneren van de SOW worden gepubliceerd.  

Zie voor financiële gegevens het jaarverslag financiën op onze website. 

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de WOW, 

Parkmanagement, Stiekm trots, horeca en daar naast een onafhankelijke bestuurslid. 

Voor nadere informatie zie onze website https://ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/sow/ 

Voor vragen stuur een mail naar: bestuursow@gmail.com 

  

M. Dubling (secretaris) november 2021  
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