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Persbericht 
 
Amersfoort, 18 september 2014 

 
 

Vergadering van Ondernemers op 8 oktober 2014 
 

Het Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad houdt woensdag 8 oktober zijn 

Vergadering van Ondernemers. Belangrijkste agendapunt zijn de aanvragen voor 

financiële ondersteuning voor activiteiten in 2014. De vergadering begint om 19.00 uur in 

het Stadscafé de Observant. Inloop vanaf 18.30 uur. 

 

Weer meer aanvragen dan middelen 

 

Het bestuur van het Ondernemersfonds is erg blij met de vele aanvragen. “We ontvingen 

aanvragen voor een totaal bedrag van meer dan €320.000. De beschikbare gelden zijn 

dit jaar iets meer dan €200.000. Wij zien dat de aanvragen meer in lijn zijn met de 

doelstellingen van het Ondernemersfonds en daardoor ook met de criteria voor de 

selectie van toewijzing. Aanvragen die de structurele aantrekkelijkheid van de stad 

vergroten hebben een voorkeur. De belangrijkste criteria staan op onze website.” 

 

Agenda 

 

Op de vergadering worden de aanvragen voor 2014 besproken. Het voorstel van het 

stichtingsbestuur wordt begin volgende week op de website van het Ondernemersfonds 

geplaatst (www.ondernemerfondsamersfoort.nl).  

 

De indieners kunnen hun aanvraag tijdens de vergadering toelichten. De Vergadering van 

Ondernemers adviseert het bestuur van de stichting over de activiteiten die worden 

opgenomen in het definitieve activiteitenplan. 

 

Het Ondernemersfonds  

 

Het Ondernemersfonds is er voor en door ondernemers. Het doel van het fonds is de 

aantrekkelijkheid van binnenstad te verbeteren waardoor er meer mensen naar de stad 

komen en de omzet van winkeliers en horecaondernemers wordt vergroot. Inkomsten 

voor het fonds komen uit reclamebelastingen die door de ondernemers uit de binnenstad 

betaald zijn. Door activiteiten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken willen we 

ons doel bereiken. Daarvoor stelt het bestuur van de stichting jaarlijks een 

activiteitenplan en begroting op. 

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie: Jan Krediet, Centrummanager, telefoon 06 - 53 58 51 61 of per e-

mail: jan@ondernemersfondsamersfoort.nl.  
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