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Persbericht 
 
Amersfoort,  14 december 2011 

 

Aanvraag ondersteuning Ondernemersfonds 
 

Tot 31 december 2011 kunnen ondernemers in de binnenstad nog aanvragen indienen 

voor (financiële) ondersteuning voor activiteiten in 2012. Bij voorkeur door gebruik te 

maken van het standaard aanvraagformulier op de nieuwe website van het 

Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad. In februari is de volgende Vergadering van 

Ondernemers waarin de aanvragen worden behandeld. 

 

Gemak 

 

Door gebruik te maken van het standaard formulier op de website is het aanvragen voor 

de binnenstadondernemer gemakkelijker geworden. Bovendien kunnen de aanvragen 

dan beter onderling vergeleken worden en eenduidiger aan de Vergadering van 

Ondernemers worden gepresenteerd. Die vergadering is in februari 2012.  

 

Website Ondernemersfonds online 

 

De website (www.ondernemerfondsamersfoort.nl) is online. Dit maakt het communiceren 

met de ondernemer in de binnenstad een stuk gemakkelijker. Op deze website vindt u 

naast het aanvraagformulier, eerder verschenen nieuwsbrieven, verslag van de 

Vergadering van Ondernemers van 21 september jl. en nog veel meer. 

 

Nieuwsbrieven digitaal ontvangen  

 

Als kostenbewust Ondernemersfonds wordt in het vervolg de nieuwsbrief per e-mail 

verzonden. Deze week is de laatste gedrukte Nieuwsbrief nummer 6 per post verspreid. 

Daarom een vriendelijk verzoek aan alle ondernemers in de binnenstad om u via de 

website aan te melden voor de nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent van het 

laatste nieuws. Het bespaart u en het Ondernemersfonds veel geld.  

 

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 

binnenstad 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. 
 


