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Ondernemers en ondernemingen hebben 
in Groningen door de jaren heen grote 
verantwoordelijkheid genomen voor de 
inrichting van het maatschappelijk leven. 
De gebouwen die W.A. Scholten heeft 
nagelaten herinneren ons daaraan. Ook 
de namen van prominente ondernemers 
als Fongers, Hazewinkel, Hooghoudt, 
Niemeyer en Noordhoff moeten niet 
vergeten worden.

Met steeds minder echte familiebedrijven, 
grote maatschappelijke uitdagingen en de 
ont wikkeling van een terugtredende over heid 
hebben in 2010 de bedrijven vereni gingen 
(VBGW, VBZO, VBNO) met de binnenstads
vereniging GCC het initiatief genomen om 
met de gemeente in overleg te treden over 
de vorming van een ondernemersfonds.  Het 
initiatief is ondersteund door MKB Noord, 
VNO NCW Noord en de Kamer van Koop
handel. Met de constructieve opstelling van 
de gemeente heeft de gemeenteraad in 
november 2010 een positief besluit genomen 
over de oprichting van Het Fonds Onder
nemend Groningen.

Anno 2016 kan vastgesteld worden dat 
dankzij de inzet van middelen uit Het Fonds 
er vele zinvolle projecten zijn gereali seerd. 
Professionalisering van het verenigings leven 
heeft plaatsgevonden en de communi catie 
met bedrijven is verbeterd. De bedrijven
verenigingen worden gezien als serieuze 
partners bij de totstandkoming van de eco
no mi sche agenda in Groningen. Met de 
gemeen te Groningen is een Koepel Economi
sche Agenda opgericht waarin op meer 
gestructureerde wijze wordt samengewerkt 
tussen overheid, ondernemers en onderwijs
instellingen.

Uit de metingen en de door Het Fonds 
geïnitieerde evaluatie blijkt dat het draagvlak 
voor het Fonds groeiend is en dat Groningen 
een goede manier heeft gevonden om 
gezamen lijk verder te werken aan de groei van 
de lokale en regionale economie.

Omdat in Het Fonds wordt gewerkt met 
publieke middelen is openheid en transpa ran
tie een vanzelfsprekendheid. In dit kader verwijs 
ik graag naar de website van Het Fonds. Het 
Fonds blijft werken aan verdere toegankelijkheid 
en verbeteringen. Daarom ontvangt u hierbij 
ook een verkort verslag dat u inzicht geeft in de 
werkwijze en resultaten van Het Fonds.
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1. VOORWOORD 



Voor de nabije toekomst staat Groningen 
voor grote uitdagingen. De wereld om ons 
heen verandert met grote snelheid en daar 
willen Groninger ondernemers graag een rol 
in spelen. De infrastructuur is geen vanzelf
sprekendheid en Groningen Bereikbaar staat 
voor de nodige uitdagingen. De besluit vorming 
rond de luchthaven vraagt aan de achterkant 
om een gastvrij Groningen met een goed 
winkel en toeristisch aanbod. De binnenstad 
en evenementenkalender vraagt aandacht, 
de functie van de binnen stad voor Groningen 
en de regio vraagt ontwikkeling. Voor de 
financiering van de cultu rele agenda wordt een 
serieus beroep gedaan op het bedrijfsleven. De 

samen werking met RUG en Hanzehogeschool 
is geen vanzelfsprekendheid en biedt nog vele 
mogelijkheden voor ondernemingen en start 
ups. Het ontvangen van meer master studenten 
en internationale studenten vraagt om goede 
stagemogelijkheden en afstudeeropdrachten. 

Schoon, heel en veilig is voor veel onder
nemers nog steeds een basisvoorziening 
die de stad moet bieden. Stadspromotie en 
gebiedsontwikkeling vragen om steeds meer 
vakkundigheid. Ondernemers hebben het druk 
met hun eigen business. Samenwerking met 
maatschappelijke partners kost tijd en energie. 
De kwaliteit van onderwijs en toe stroom naar 
bèta onderwijs vraagt blijvende aandacht. 
De ontwikkelingen van de 4e generatie 
automatisering, participatie van ouderen en 
mensen met een beperking vragen om gericht 
arbeidsmarktbeleid.   

Al deze uitdagingen zelf aangaan lukt vrijwel 
niemand. Gelukkig kan in samenwerking een 
hoop gebeuren wanneer iedereen bereid is zijn/
haar kennis en energie positief in te zetten. 
Vanuit Het Fonds streven we ernaar om met 
de inzet van fondsmiddelen concrete projecten 
mogelijk te maken .

Ondernemers nemen hun verantwoordelijk 
voor de groei van de economie en realiseren 
projecten. Maar wie kan dat alleen? Ons doel is 
het verder versterken van de econo mi sche groei 
door de samenwerking van onder nemers met 
onderwijs en gemeente is ons doel, zodat ook 
voor de economische agenda geldt: “Er gaat 
niets boven Gronin gen”. 

Met bedrijvige groet,

Berjo Wortmann, voorzitter
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OPRICHTING ENERGY BARN

Bijdrage: € 25.000



  2015  (2014)
VBGW  € 299.827 (€ 838.307)
VBZO € 309.060 (€ 184.760)
VBNO € 4.960 (€ 9.688)
GCC € 72.901 (€ 25.207)
Akkoordpartners €    0 (€ 256.043)

In samenwerking met de verenigingen en de 
gemeente Groningen is Het Fonds penvoeder 
van de afspraken rondom productie van de Gro
ninger Ondernemers Courant. Deze afspraken  
lopen tot 1 april 2018. 

Eind 2014 is tussen de gemeente en het geor
ganiseerd overleg in Groningen een convenant 
met betrekking tot de economische agenda van 
de stad getekend. Mede als gevolg van deze sa
menwerking is in 2015 de Koepel Economische 
Agenda opgericht. Een overleg waarin bedrijfsle
ven, gemeente en de onderwijsinstellingen op re
guliere basis met elkaar de voortgang bespreken 
rondom de economische agenda van Groningen.

Met de komst van de Koepel en met de evaluatie 
in 2017 in het vooruitzicht heeft het bestuur van 
Het Fonds zich de vraag gesteld of en hoe door 
de betrokken partijen in de stad wordt aangeke
ken tegen de effectiviteit van Het Fonds en hoe 
de gang van zaken rondom stadsbrede projecten 
georganiseerd kan worden. Bureau Blaauwberg 
van Aart van Bochove heeft een opdracht gekre
gen om het functioneren van Het Fonds in relatie 
tot de betrokken stakeholders in kaart te brengen 
en daarover begin 2016 te rapporteren. 

De jaarrekening 2015 en de ontwikkelingen bin
nen Het Fonds zijn besproken met de Raad van 
Advies. Naast de positie van Het Fonds (van, 
voor en door ondernemers) hecht de Raad van 
Advies eraan om expliciet te vermelden dat met 
de gemeente Groningen is overeengekomen 
dat de opslag op de OZB nietwoningen volledig 
wordt doorgegeven aan Het Fonds. Mocht Het 
Fonds onverhoopt komen te vervallen, dan zal 
ook de opslag op de OZB nietwoningen dien
overeenkomstig aangepast moeten worden. 
Daarnaast is benoemd dat er binnen Het Fonds 
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Voor u ligt het verkorte (publieks)jaarverslag van 
de Stichting “Het Fonds Ondernemend Gronin
gen”, hierna te noemen “Het Fonds”. Hierin kijkt 
het bestuur terug op het verslagjaar 2015.

PERSONALIA

Per ultimo 2015 bestaat het bestuur van  Het 
Fonds uit:
· B.J. Wortmann (voorzitter)
· Ir. A.G. Fetter (penningmeester)
· Drs. J. de Jeu (lid)
· M. Engberts (waarnemend lid)
· Mr. L.A.M. Barendregt (secretaris)
· vacature

Het bestuur van Het Fonds wordt ondersteund 
door fondsmanager Klaas Holtman en Erna de 
Boer, die het secretariaat verzorgt.
Mark Engbers is als waarnemend voorzitter van 
GCC per 1 juli 2016 opgevolgd door Eric Bos, 
voorzitter van GCC. Rens Barendregt heeft de 
functie van secretaris overgenomen.

Per ultimo 2015 bestaat de Raad van Advies uit 
de heren Dolf Vogd (voorzitter), Jan Ruuls en Frits 
van der Heide.

2015

In 2015 is via de opslag op de OZB niet
woningen een netto bedrag verkregen van 
€ 1.776.720 (2014: € 1.653.711). In 2015 is 
voor € 2.301.693 (2014: € 1.296.175) aan pro
jecten goedgekeurd. Het is verheugend te con
stateren dat de inkomsten en uitgaven van Het 
Fonds steeds meer in evenwicht komen. Het is 
immers de bedoeling dat met fondsmiddelen zin
volle projecten worden gerealiseerd.
In totaal is sinds 2011 voor € 5.003.343 aan pro
jecten uitgevoerd of in bewerking met behulp van 
cofinanciering vanuit Het Fonds. Geld dat onder
nemers investeren in projecten in de stad Gronin
gen, waarmee de economie verder wordt versterkt. 
Van de trekkingsrechten zijn per ultimo 2015 
(vergelijkend per ultimo 2014) nog de volgende 
bedragen beschikbaar:

2.  BESTUURSVERSLAG



de verenigingen zoveel als mogelijk te verminde
ren.

TENSLOTTE

Het economisch klimaat in de stad Groningen 
ontwikkelt zich positief, maar nog steeds bevin
den vele ondernemingen zich in zwaar weer, is 
de transitieslag in de detailhandel nog niet ten 
einde en heeft de stad Groningen een geweldige 
uitdaging in het werkgelegenheidsvraagstuk. De 
economische ontwikkelingen in de regio Noord 
Nederland vragen om een nog betere samen
werking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen 
en overheden.

Het is positief dat de uitnutting van fondsmidde
len toeneemt en verbeterd is. 

Het eerste lustrum van Het Fonds zit erop. Het 
Fonds heeft zijn bestaan bewezen en heeft oog 
voor de veranderingen die zich in en om Gronin
gen afspelen. Ondernemers leveren onder meer 
via Het Fonds een bijdrage aan de verdere ont
wikkeling van de stad Groningen. 

Namens het bestuur,

Berjo Wortmann, voorzitter

Klaas Holtman, fondsmanager

geen middelen opgepot moeten worden en 
besteed dienen te worden aan uitvoering van 
goede plannen, desnoods trekkingsgebied over
schrijdend. 

PLANNEN 2016

Ook in 2016 zal Het Fonds de verenigingen en 
ondernemers uitdagen om met goede plannen te 
komen om de economie te versterken. Hierbij zijn 
strategische of stadsbrede projecten niet uitgeslo
ten. Onverkort zullen onder andere via de GROC 
gehonoreerde projecten onder de aandacht van 
ondernemers in Groningen gebracht worden.  

Voor 2016 is de aandacht voorts gericht op de 
verdere ontwikkeling van de Koepel Economische 
Agenda en het inzichtelijk maken van de econo
mische speerpunten.

De aanbevelingen van het rapport Blaauwberg 
zullen ongetwijfeld nieuwe inzichten geven en  
worden vertaald en besproken met de stake
holders. Gezocht wordt naar manieren om de 
toegankelijkheid van fondsmiddelen voor goede 
initiatieven te vergroten, terwijl anderzijds ook 
geprobeerd wordt om de administratieve druk bij 
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3. JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

   31122015 31122014
   x € 1.000 x € 1.000
Activa

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Belastingen   90  100
Overige vorderingen en overlopende activa   14   52
    

––––––––
 104  

––––––––
 152

Liquide middelen
Liquide middelen   1.575  1.795
    

––––––––
 1.575 

––––––––
 1.795

     
––––––––

  
––––––––

     1.680   1.948
     =========   ========= 

   31122015 31122014
   x € 1.000 x € 1.000
Passiva

Reserves
Saldo exploitatiekosten nog te verrekenen   0   0
Voorziening evaluatie   15  8
    

––––––––
 15 

––––––––
 8

Fondsen
Trekkingsrechten nog beschikbaar   951   1.311
Intern vereveningsfonds OZB opbrengst   18   72
    

––––––––
 933  

––––––––
 1.239

Kortlopende schulden
Projecten nog uit te betalen   654  335
Crediteuren   50  193
Overige schulden en overlopende passiva   6  138
Communicatie platform   21   35
    

––––––––
 732  

––––––––
 701

     
––––––––  ––––––––

     1.680  1.948
     =========   =========  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

   2015  2014
    €  €  €  €

Ontvangen fondsbijdrage   1.924.454   1.797.639

Interne toegekende trekkingsrechten  1.776.720   1.653.711
Vereveningsfonds  57.734   53.928
   

––––––––––  ––––––––––

Totaal trekkingsrechten   1.834.454   1.707.639
    

––––––––––  ––––––––––

Beschikbaar voor dekking  
exploitatiekosten   90.000   90.000

Secretariaat en management  47.764   46.435
Algemene kosten  34.472   30.228
Promotiekosten  18.398   19.234
Financiële lasten  187   178
Financiële baten  14.068   20.167
   

––––––––––  ––––––––––

Som der lasten   86.753   75.907

Batig saldo exploitatiekosten   3.247   14.093
    

==========  ––––––––––

Eenmalig nagekomen last i.v.m. 
naverrekening 20112014     129.367
      

––––––––––

Nadelig saldo t.l.v. vereveningsfonds     115.274
       

========== 



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Fondsen
   VBGW  VBZO  VBNO  GCC  Akkoord  Totaal
       partners
   –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– ––––––––
   €  €  €  €  €  €
Beschikbare rechten 
per 1 januari 2015 849.213 202.529 8.187 50.149 200.703 1.310.781
Trekkingsrechten 
2015 *) 544.313 275.360 113.173  516.512 327.362 1.776.720
Gehonoreerde  
aanvragen in 2015  829.154 168.829 116.400 493.760 528.065 2.136.208
   

–––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– ––––––––

Beschikbare rechten
per 31 december 2015 564.372 309.060 4.960 72.901 0 951.293
   ========= ========= ========= ========= ========= =========
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GRACHTENFESTIJN

Bijdrage: € 7.500
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4. DOEL EN WERKING VAN HET FONDS

DOEL VAN HET FONDS 

Het Fonds Ondernemend Groningen, hierna te 
noemen Het Fonds, is opgericht met ingang van 1 
januari 2011 en is een gezamenlijk initiatief van de 
Groningen City Club (GCC), Vereniging Bedrijven
parken Groningen West (VBGW), Vereniging Bedrij
venpark Zuidoost (VBZO) en Vereniging Bedrijven 
Noordoost (VBNO), ondersteund door de Kamer 
van Koophandel, MKB Noord en VNO NCW Noord 
in samenwerking met en ondersteund door de ge
meente Groningen.
De belangrijkste argumenten om Het Fonds op te 
richten zijn geweest:
· meer structurele financiële basis leggen onder 

het bestaan van het georganiseerd bedrijfsleven;
· terugdringen van het zogenaamde freerider 

gedrag;
· realiseren van gemeenschappelijke projecten;
· stimuleren van samenwerking tussen bedrijven 

en de gemeente Groningen om het economisch 
klimaat in Groningen te verbeteren.

 
Enkele van de grootste betalers van de OZB in de 
gemeente Groningen zijn verenigd in het Akkoord 
van Groningen. Het betreft hier ondermeer UMCG, 
RUG en Hanzehogeschool. Deze instituten hebben 
rechtstreeks trekkingsrecht verkregen over de door 
deze instellingen ingebrachte middelen.

WERKING VAN HET FONDS
 
Verenigde ondernemers in de stad Groningen heb
ben van hun leden goedkeurig gekregen om de 
gemeente Groningen te vragen om maximaal 6% 
opslag op de OZB nietwoningen te heffen. Deze 
opslag op de OZB wordt door de gemeente Gro
ningen in zijn geheel in de vorm van een subsidie 
doorgegeven aan Het Fonds. Op deze bijdrage 
wordt 3% ingehouden als egalisatiereserve en 
maximaal 6%, met een maximum van € 90.000 
aan de organisatiekosten van Het Fonds.
De resterende nettobijdrage wordt in de vorm van 
trekkingsrechten ter beschikking gesteld aan de 
combinaties van bedrijven die gevestigd zijn in de 
werkgebieden van de VBGW, VBNO, VBZO en GCC 
alsook aan de partners in het Akkoord van Gro
ningen. Verenigingen initiëren plannen en keuren 
plannen van groepen ondernemers goed en vragen 
voor de ondersteuning vanuit de trekkingsrechten 

de goedkeuring van hun Algemene Ledenvergade
ringen. 
Expliciet is met de gemeente Groningen afgespro
ken, dat bij eventuele niet voortzetting van Het 
Fonds de doorgevoerde OZBopslag voor nietwo
ningen zal worden teruggedraaid en de OZB wordt 
verlaagd met het dan geldende opslagpercentage.
De gemeente Groningen indiceert jaarlijks de ver
wachte OZBopbrengst, op grond van deze taxa
tie kent Het Fonds trekkingsrechten toe aan de 
verenigingen en Akkoordpartners. De definitieve 
afrekening vindt jaarlijks plaats na vaststelling van 
de jaarrekening van de gemeente. Om eventuele 
tekorten tussen de verwachte en gerealiseerde 
OZBopbrengst op te kunnen vangen wordt jaarlijks 
een reservering van 3% toegepast. Indien er een 
overschot in het “intern vereveningsfonds OZB op
brengst” zit wordt die toegerekend aan de trek
kingsrechten van het daaropvolgende jaar.
Het Fonds mag organisatiekosten maken van ten 
hoogste 6% van de te ontvangen fondsbijdrage met 
een maximum van € 90.000. Het niet benutte bud
get wordt aan de trekkingsrechten toegevoegd. 

In september van ieder jaar wordt de jaarlijks toe te 
passen opslag op de OZB door het bestuur van Het 
Fonds vastgesteld na consultatie van de voorzitters 
van VBGW, VBNO, VBZO en GCC. In gezamenlijk
heid wordt de opslag vastgesteld, waarbij rekening 
gehouden wordt met de ontwikkeling van de collec
tieve lasten en de uitnutting van de trekkingsrechten. 

BESLUITVORMING DOOR DE 
GEMEENTERAAD

Nadat de ledenvergadering van de initiatiefne
mende verenigingen hun akkoord hebben gege
ven en ook de instemming is gevraagd van de 10 
grootste OZBbetalers in Groningen is het College 
van Burgemeester en Wethouders in 2010 gevraagd 
medewerking te verlenen aan de oprichting van 
Het Fonds. In 2011 is Het Fonds van start gegaan 
na formele besluitvorming in de Raad van de ge
meente Groningen in november 2010. In het najaar 
van 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden en 
is besloten de methode en de werkwijze van Het 
Fonds te verlengen tot 1 januari 2018, met een 
nieuw evaluatiemoment in het voorjaar van 2017. 
De Raad van de gemeente Groningen heeft op 19 
februari 2014 conform besloten. 
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5. OVERZICHT AANVRAGEN

    

PROJECTEN VBGW

Nr. Terrein Aanvraag Toegekend

201501 Hoendiep Ondersteuning St. Meubelboulevard 2014 (nagekomen) € 56.200,00
201502 Hoendiep Ondersteuning St. Meubelboulevard 2015 € 56.200,00
201503 Algemeen Ondernemersacademie 2014/2015 + 2015/2016 (2 jaar) € 87.000,00
201504 Helpman Een levendig en ondernemend Helpman 2015 € 21.250,00
201505 Paddepoel Coördinatie marketing & communicatie/centrummanagement € 30.000,00
201506 Algemeen Groningen Samen Veilig 2014 (nagekomen) € 1.000,00
201507 Algemeen Servicepunt Detailhandel 2015 € 35.000,00
201508 Rietdiep Reitdiephaven 2015 € 24.500,00
201509 Vinkhuizen Vinkhuizen 2015 € 25.105,00
201510 Hoendiep Afronding verfraaiing Meubelboulevard Hoendiep € 9.000,00
201511 Hoendiep Uitrol glasvezel Hoendiep € 7.500,00
201512 Algemeen Ondersteuning verenigingsmanagement 2015 € 101.000,00
201513 Algemeen Bijdrage OTP 2015 € 25.000,00
201514 Zernike Verder bouwen aan Zernike Campus Groningen (aanvulling ‘13) € 3.900,00
201515 Corpus Ondersteuning vastgoedeigenaren & groenproject Corpus € 50.000,00
201516 Stadsbreed GROC 2015 € 25.500,00
201517 Hoendiep Visie op meubelboulevard Hoendiep € 4.000,00
201518 Algemeen The Holland WebWeek Groningen (THWWG) € 15.000,00
201519 Stadsbreed Eurosonic Air 2016 € 11.500,00
201520 Stadsbreed Open Stad 2016 € 21.500,00
201521 Algemeen Bijdrage OTP 2016  € 25.000 00 
201522 Westpoort Bijdrage parkmanagement Westpoort 2015 € 4.644,00
201523 Algemeen Promotiedagen 2015 € 7.286,00
201524 Hoendiep Ondersteuning St. Meubelboulevard 2016 € 68.360,00
201525 Zernike Oprichting Energy Barn € 25.000,00
201526 Algemeen Verenigingsmanagement 2016 € 101.000,00
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  PROJECTEN VBNO

Nr. Terrein Aanvraag Toegekend

2015-01 Ulgersmaweg De verdwaasde fietser € 22.800,00
201502 Algemeen Opvallen langs de ring, fase 2 € 40.000,00
201505 Stadsbreed GROC 2015 € 5.500,00
201503 Algemeen Verenigingsmanagement 2015 € 25.000,00
201507 Algemeen Bijeenkomst Groningen Samen Veilig 2015 € 500,00
201504 Algemeen Promotiedagen 2015 € 10.000,00
201506 Stadsbreed OTP 2015 € 6.500,00
201508 Lewenborg Signing Winkelcentrum Lewenborg € 9.000,00
201509 Stadsbreed Open Stad 2016 € 5.600,00
201510 Stadsbreed Eurosonic Air 2016 € 2.500,00
201511 Oosterhogebrug Twee Bruggen € 1.500,00
201512 Kardinge Promotiekrant Kardinge € 1.500,00
201513 Beijum Aankleding winkelgebied Beijum € 1.500,00
201514 Algemeen Ontwikkeling OHtracé € 20.000,00

  PROJECTEN AKKOORDPARTNERS

Nr. Terrein Aanvraag Toegekend

201501 UMCG Ontwikkeling Healthy Ageing Business Coöp. U.A. € 50.000,00
201502 UMCG UMCG Fonds Leefbaarheid en Medewerkers € 100.000,00
201503 Gezamenlijke  
 Akkoordpartners Akkoord 3.0, Groningen City of Talent 2020 € 378.065,00



 

  PROJECTEN GCC

Nr. Terrein Aanvraag Toegekend 

201501 Algemeen Eurosonic Air 2015 € 12.500,00
201501 Algemeen Kredietunie Groningen € 1.750,00
201503 Binnenstad Bloemenjaarmarkt 2015 € 20.000,00
201504 Binnenstad Bruisende Carolieweg € 7.500,00
201505 Damsterkwartier Damsterkwartier: Ervaar en Geniet 2015 € 4.500,00
201506 Binnenstad December sfeermaand € 5.000,00
201507 Algemeen Deelname Groningen City Guide APP € 11.000,00
201508 Algemeen Bevrijding van Groningen € 5.000,00
201509 Binnenstad Grachtenfestijn 2015 € 7.500,00
201510 Algemeen Groninger Waddendag € 10.000,00
201511 Binnenstad Het kerstverhaal in Groningen 2015 € 6.500,00
201512 Binnenstad 4 x Bliksem Buiten € 10.000,00
201513 Binnenstad Nacht van de Mode in Groningen 2015 € 20.000,00
201514 Ebbingekwartier Onderhoud plantenbakken/banken € 1.500,00
201515 Stadsbreed OTP 2015 € 2.500,00
201516 Binnenstad Oosterstraat weer op de kaart € 15.000,00
201517 Ebbingekwartier Open Ebbinge 2015 € 2.500,00
201518 Binnenstad Pietenspektakel 2015 € 5.000,00
201519 Algemeen Servicepunt Detailhandel 2015 € 20.000,00
201520 Algemeen Sfeerverlichting 2015 € 140.000,00
201521 Binnenstad Swingende straatmarkt Folkingestraat € 4.000 00
201522 Binnenstad Swingin’ Groningen 2015 € 25.000,00
201523 Algemeen Viering Groningens Ontzet en Intocht Sint 2015 € 15.000,00
201524 Binnenstad WalkIn Concerts 2015 € 10.000,00
201525 Westerhaven Westerhaven, daar waar het begint 2015 € 15.000,00
201526 Algemeen Winkelverkiezing050 2015 € 5.000,00
201527 Algemeen Wonen in Groningen 2015 € 20.000,00
201528 Binnenstad Zwanestraat: de mooiste winkelstraat € 10.000,00
201529 Binnenstad Levendige Binnenstad 2015 t/m 2017 € 95.000,00
201530 Algemeen Ondersteuning algemeen verenigingsmanagement € 25.000,00
201531 Algemeen Verenigingsmanagement 2015 € 37.500,00
201532 Stadsbreed GROC 2015 € 6.000,00
201533 Stadsbreed Eurosonic Air 2016 € 10.500,00
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  PROJECTEN VBZO

Nr. Terrein Aanvraag Toegekend

201501 Algemeen Ondernemersacademie 2014/2015 + 2015/2016 (2 jaar) € 43.500,00
201502 Algemeen OTP 2015 € 30.000,00
201503 Algemeen Verenigingsmanagement 2015 € 25.000,00
201504 Algemeen Parkmanager € 23.000,00
201505 Algemeen PR/communicatiemanager € 15.000,00
201506 Algemeen Zwerfvuilproject € 6.050,00
201507 Stadsbreed Eurosonic Air 2016 € 5.500,00
201508 Algemeen Duurzaam & Fair Ondernemen/Haringparty € 2.000,00
201509 Algemeen Promotiedagen 2015 € 5.500,00
201510 Stadsbreed GROC 2015 € 14.000,00
201511 Algemeen VBZO Academy € 11.000,00
201512 Stadsbreed Open Stad 2016 € 14.250,00

6. NAWOORD

Dit is het eerste verkorte jaarverslag van Het 
Fonds. Het volledige verslag is beschikbaar 
op de website www.hetfondsgroningen.nl 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan  
kunt u die sturen naar 
info@hetfondsgroningen.nl



BIJLAGE: VOORBEELD AANVRAAGFORMULIER
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VERDER BOUWEN AAN  

ZERNIKE CAMPUS




