
Bijeenkomst Clusterbesturen 

Dinsdag 30 oktober 2018



• Opening
• Ondernemersfonds Lisse
• Aanvraagproces trekkingsgelden
• Demonstratie website
• Overzicht nog te besteden budgetten per cluster
• Vervallen van gelden aan de pot “algemene middelen”
• Bestedingsdoelen voor nog beschikbare gelden
• Wat verder ter tafel komt
• Vragen



Opening

• Huidig bestuur OFL:

• Jaap Boon: Voorzitter & Cluster overig

• Bas Winnubst: Secretaris

• Andre van Rooyen: Penningmeester  & Cluster Meer en Duin

• Ad Baay: Cluster Dorpshart 

• Michiel van der Borg: Cluster Lisse Zuid

• Jettie van der Meij: Administratieve ondersteuning OFL



Het Ondernemersfonds Lisse

• Stichting Ondernemersfonds Lisse 

• Opgericht in eind 2008

• Naar Leidse-model OF

• Geen BIZ (Bedrijven Investeringszone)

• Onderverdeling Hoofd-bestuur en Cluster-besturen

• Relatie OFL en Gemeente Lisse

• Waarom deze bijeenkomst? 
• Ervaringen delen / bestedingsdoelen gelden



Aanvraagproces trekkingsgelden

• Aanvraagproces:

• Clusterbestuur aanvraag OFL-bestuur

• Clusterbestuur beslist over besteding gelden

• OFL-bestuur toetst of het voldoet aan uitgangspunten:

- Aanvraag door juiste persoon? 
- Collectief doel ? 
- Heeft het cluster voldoende budget?
- Wordt geld besteed aan de aanvraag?

(Toetsing factuur aan de aanvraag informatie)



Aanvraagproces trekkingsgelden

• Vereiste documenten voor aanvraag:
• Ingevuld & ondertekend aanvraagformulier
• Uitwerking / onderbouwing van plan (Achtergrond-info)
• Factuur / Offerte leverancier

• OFL bestuur bevestigt beslissing 
of verzoekt om ontbrekende informatie

• Uitbetalingen gelden na positief besluit en factuur
• Factuur Cluster bestuur aan OFL bestuur (uitbetaling aan Cluster)
• of (na overleg met OFL bestuur) factuur leverancier (uitbetaling aan leverancier)



Demonstratie website

• Website Ondernemersfonds Lisse

(www.ondernemersfonds.nl)



Nog te besteden budgetten 
per cluster



Het vervallen van gelden aan
de pot “algemene middelen”
• 5 jaar ongebruikte gelden per cluster

vervallen aan algemene middelen

• Reden vervallen gelden:  

doel OFL is inzetten gelden en niet  oppotten daarvan

• Bestuur OFL besteedt gelden

besteding met algemeen karakter

• Per 2019: termijn 5 jaar -> termijn 3 jaar



Bestedingsdoelen voor nog 
beschikbare gelden
• Enkele voorbeelden:

• BHV-cursus
• AED-apparatuur
• Gemeenschappelijk onderhoud groen, watergangen en wegen
• Informatie bijeenkomst transitievergoeding, arbeidsrecht, ontslagrecht
• Cursus code 95 (transport-sector)
• Verduurzaming (bijv. zonnepanelen)
• Camerabewaking
• Gezamenlijk inzamelen en recyclen van afval



Bestedingsdoelen voor nog 
beschikbare gelden
Landelijk beeld Ondernemersfondsen:
• Eerste generatie bestedingen: Acute noden:

• Cameratoezicht
• Surveillance en alarmopvolging
• Parkmanagement
• Extra maaien en strooien
• Sinterklaasintocht
• Feestverlichting



Bestedingsdoelen voor nog 
beschikbare gelden
Landelijk beeld Ondernemersfondsen:
• Tweede generatie bestedingen: Planmatig oppaken activiteiten:

• Winterfair, ijsbaan
• Toeristische evenementen
• Van promotie naar marketing
• Ledenwerving
• Inkoopcoöperatie, collectieve verzekeringen, noodfonds
• Public relations sectoren (landbouw)



Bestedingsdoelen voor nog 
beschikbare gelden
Landelijk beeld Ondernemersfondsen:
• Derde generatie bestedingen: Visiegedreven, eigen agenda:

• Onderling leveren reststoffen en restenergie
• Energietransitie: zonnepanelen, windmolens, geothermie
• Infrastructuur: Glasvezel, cofinanciering rail en weg
• Versnellen infrastructuur: bijv. Biosciencepark Leiden, tuinbouw Pijnacker
• Lobby en belangenbehartiging
• Gebiedsvisies
• Cofinanciering: Leeuwarden culturele hoofdstad
• Wervingskracht technisch onderwijs
• Kennis en kunde bijeenkomsten winkeliers



Wat verder ter tafel komt…

• Knelpunten ?
• Bestedingsdoelen
• Bereiken/activeren achterban
• Welk mandaat heb je als Clusterbestuur?
• Uitdragen successen

• Herhaling van deze bijeenkomst / frequentie?



Vragen

….


