
Vergadering van Ondernemers

Woensdag 14 december 2022
De Observant



De bestuurstafel

oMartijn de penningmeester 
ziek door corona

oVacature secretaris
oFrouke Vlaskamp, oud 

voorzitter, daarom gevraagd 
als back-up



Welkom

oVertegenwoordiger 
Gemeente

oCentrummanager
oAanvragers
oTekenen  presentielijst



Agenda 2022

Agenda voor Vergadering van Ondernemers op woensdag 14 
december:
1. Opening van de vergadering door voorzitter
2. Mededelingen, met korte terugblik kalenderjaar 2022 (o.a. ambitieniveau en  

spelregels evenementen)
3. Stand van zaken financiën door penningmeester
4. Stand van zaken nieuwe regeling gemeente door voorzitter
5. Presentatie voorstel activiteitenplan 2023 door voorzitter
6. Toelichting door aanvragers (max 5. minuten per aanvrager)
7. Besluit en communicatie
8. Afsluiting



Mededelingen 

o Vacature bestuur, secretaris
o Afgelopen jaar 
o met AFO (Amersfoortse Festival Organisatoren) 

m.b.t. financiering festivals
o Overleg met OBA over 

deelgebieden, eerlijke verdeling en 
stimulans



Deelgebieden historische binnenstad
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Mededelingen vervolg

o Geoptimaliseerd digitaal logo
o Professionalisering van het proces

n Aanpassing en vervroeging 
aanvraagproces

n Evaluatie
n Vast format eindverantwoording 



Tijdstip en activiteit
januari publicatie besluitenlijst toekenning ondersteuning Bestuur SOAB en 

betalingsschema betaalbaarstelling

maart versturen ondersteuningsovereenkomsten naar aanvragers
mei verzoek om verantwoording ondersteuning SOAB van voorgaand jaar

juni betaalbaarstelling van ondersteuning SOAB waarvan de 
ondersteuningsovereenkomst is ontvangen

juni evaluatie voortgang- en verwachting van projecten lopend jaar

augustus indienen proforma-aanvraag voor komend jaar door evenementen en 
andere partijen

September Proforma-aanvraag gemeente door SOAB
31 oktober laatste dag aanvraag indienen voor ondersteuning komend jaar

november uitnodigen, ondernemers, vertegenwoordigers van ondernemers, 
belanghebbende en aanvragers voor jaarvergadering SOAB

december ondernemersvergadering met Bestuur SOAB, ondernemers en 
belanghebbende Amersfoortse Binnenstad

31 december beslissing Bestuur SOAB ingediende aanvragen en gehoord hebbende de 
ondernemers en belanghebbende 



Verantwoording 2022
Opbrengst 2022 420.000

Verwerkt
Feestverlichting binnenstad 118.184
Marketing binnenstad 41.322
Bloemdecoratie 21.506
Stimulering deelgebieden 41.551
Festivals 83.000
Sinterklaas 10.000
Koningsdag 10.000
Kerslint 14.858
Eigen kosten 4.339

-/-344.761
Nog te

ontvangen
Nog te verwachten facturen 109.977 -/-109.977

-/-34.738



Aanvragen vs. werkelijkheid
Toe-
kenning Werkelijk

Feestverlichting binnenstad 162.000 118.184(nota 25% nog te ontvangen 38k)

Marketing binnenstad 50.000 41.322
(fout met aanvraag 50k is 
netto,8,6k nog te ontvangen)

Centrummanagement 40.000 (nota nog te ontvangen)

Bloemdecoratie 29.244 21.506
(nota winterbaskets nog te 
ontvangen)

Stimulering deelgebieden + 
overige 45.450 41.551(foodfestival Kamp niet ontvangen)

Festivals 89.000 83.000(lepeltje Lepeltje niet ontvangen)

Sinterklaas 10.000 10.000

Koningsdag 10.000 10.000

Kerslint 15.000 14.858
Belangenbehartiging & 
Communicatie 6.000 (nota nog te ontvangen)

456.694 340.422



Stand van zaken nieuwe regeling 
gemeente

oNieuw convenant/ 
subsidieregeling met de 
gemeente

oTe weinig tijd
oTijdelijk voor 2023
oDe rol van SOAB



Presentatie voorstel 
activiteitenplan 2023 deel 1

o Musical Mundo Festival € 25.000
o Sinterklaasstad € 13.000
o Festival Dias Latinos € 45.000
o Halloween in Keikwartier €   3.800
o festival Spoffin € 20.000
o Amersfoort World Jazz Festival € 24.000
o Zomer op de Hof € 30.000
o Smartlappenfestival Amersfoort € 20.000
o Proef op de Hof €   4.500
o Lepeltje Lepeltje Amersfoort €   6.000



Presentatie voorstel 
activiteitenplan 2023 deel 2

o Sfeerverlichting binnenstad € 165.850
o Kerstlint Amersfoort € 20.000 
o Centrum manager Binnenstad € 45.000
o Stimulering deelgebieden € 50.000
o Bloemdecoratie binnenstad € 31.000
o Belangenbehartiging & communicatie €   6.000
o Keimarkt €   3.800
o Collectieve marketing voor winkelen,

horeca en cultuur in de binnenstad 
van Amersfoort € 100.000



Presentaties 

oToelichting door aanvragers 
oKort en bondig 
oMax 5. minuten per 

aanvrager



Presentatie voorstel 
activiteitenplan 2023 deel 1

o Musical Mundo Festival € 25.000
o Sinterklaasstad € 13.000
o Festival Dios Latinos € 45.000
o Halloween in Keikwartier €   3.800
o festival Spoffin € 20.000
o Amersfoort World Jazz Festival € 24.000
o Zomer op de Hof € 30.000
o Smartlappenfestival Amersfoort € 20.000
o Proef op de Hof €   4.500
o Lepeltje Lepeltje Amersfoort €   6.000



Presentatie voorstel 
activiteitenplan 2023 deel 2

o Sfeerverlichting binnenstad € 165.850
o Kerstlint Amersfoort € 20.000 
o Centrum manager Binnenstad € 45.000
o Stimulering deelgebieden € 50.000
o Bloemdecoratie binnenstad € 31.000
o Belangenbehartiging & communicatie €   6.000
o Keimarkt €   3.800
o Collectieve marketing voor winkelen,

horeca en cultuur in de binnenstad 
van Amersfoort € 100.000



Besluit en communicatie

oVoor 31 december proberen 
we besluitenlijst te 
publiceren via de 
centrummanager



Vragen en of 
opmerkingen aan het 

bestuur 



Einde


