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1. Inleiding
In 2011 heeft veel en intensief overleg plaatsgevonden tussen ondernemers in de horeca en detailhandel
in het gebied boulevards en binnenstad en de gemeente Vlissingen. Al ten tijde van de Stichting
Centrummanagement Vlissingen was duidelijk geworden dat er iets structureels moest ontstaan waardoor
doorlopend aandacht zou kunnen worden gegeven aan boulevards en binnenstad. Verschillende opties
zijn bekeken en vanuit het bestuur van de Stichting Centrum Management is de gemeente geadviseerd
een Bedrijven Investerings Zone BIZ in te stellen. Dat heeft de gemeente bij raadsbesluit van eind
2011 gedaan. Parallel aan die besluitvorming besloten enkele bestuursleden van de Stichting Centrum
Management, de Koninklijk Horeca afd, Vlissingen en de Vereniging Winkelcentrum Vlissingen een
nieuwe ondernemersvereniging op te richten, de Vlissingse Ondernemers Centrale VOC. Waarom? Om als
beheerder te kunnen optreden voor de gelden die de gemeente als belasting zou gaan opleggen aan alle
detailhandelszaken en horecabedrijven in het onder de BIZ-verordening vallende gebied (boulevards en
binnenstad).
De ondernemers van boulevards en binnenstad moesten in een wettelijk vastgelegde verhouding overigens
ook nog met de BIZ-heffing instemmen. Dat gebeurde dit voorjaar in een door de notaris gecontroleerde
schriftelijke stemming. Daarmee was de weg vrij voor de gemeente om de BIZ-heffing te gaan opleggen en
voor de VOC om zich te gaan voorbereiden op de taak uitvoering te gaan geven aan de Verordening BIZ
Ondernemersfonds Binnenstad Vlissingen.
Is er nu met de VOC een ondernemersclub bij gekomen? Nee, want de Stichting Centrum Management is
opgehouden te bestaan, de Vereniging Winkelcentrum Vlissingen is in liquidatie en ook kan de opheffing
van de Stichting Vlissingen Promotie eind 2011 in dit proces worden genoemd. De Koninklijk Horeca
Nederland afd. Vlissingen blijft wèl bestaan als belangenbehartiger en als onderdeel van een landelijke
organisatie. Voor het overige zijn er straks geen ondernemersclubs meer die contributies heffen of
“bedelen om bijdragen”. Alles komt samen in de VOC.
Groot voordeel van de BIZ-formule is, dat in het omschreven BIZ-gebied boulevards en binnenstad, àlle
horeca- en detailhandelszaken worden aangeslagen en dat daarmee een einde komst aan de ongewenste
situatie van de zogenaamde “free-riders”: ondernemingen die wèl in het gebied zitten waarvoor actie
wordt ondernomen, evenementen worden georganiseerd, sfeer- en gebiedsverfraaiingen worden
gerealiseerd, maar die nergens lid van zijn of bij horen en dus ook niet meebetalen.
De groep ondernemers en betrokkenen die dit proces samen met de gemeente heeft uitgevoerd, heeft
zich vervolgens aan een Plan van Aanpak gewaagd, dat thans voorligt en besproken gaat worden in de
algemene ledenvergadering van de VOC. Elke ondernemer die door de gemeente voor de BIZ-bijdrage is
aangeslagen kan zich kosteloos als lid van de VOC laten registreren en op die manier zijn of haar stem laten
horen in de democratische structuur die een vereniging nu eenmaal heeft.
Dit Plan van Aanpak is nog niet af. Ook bij de totstandkoming van de finale versie is van belang wat de
leden er van vinden. Dat zal blijken tijdens de aftrap van de VOC op 12 november 2012 met de leden en
een aantal gasten.
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2. Doelstelling
Doelstelling VOC
Statutair is in de doelstellingen van de VOC opgenomen:

Het doel van de vereniging is het geven casu quo bevorderen van een structurele kwaliteitsimpuls aan
de stad Vlissingen (in het bijzonder de boulevards en binnenstad) en deze daardoor voor inwoners,
bezoekers en ondernemers van Vlissingen aantrekkelijk te maken.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het uitvoering geven aan de doelstellingen die
vastgelegd zijn in de “Verordening BIZ Ondernemersfonds Binnenstad” van de gemeente Vlissingen en
alle middelen die kunnen bijdragen tot het behalen van de gestelde doelen.

Met andere woorden:
Het in samenwerking met de gemeente en tussen ondernemers onderling, vergroten van de (boven)
regionale en lokale aantrekkingskracht van de boulevards en de binnenstad, ten einde de economische
functie en de belevingswaarde van Vlissingen als stad te versterken en de algemene ondernemersbelangen
te behartigen.

Doel
Het doel van het ondernemersfonds is:
• Goede communicatie tussen de VOC en haar leden, tussen de leden onderling en tussen de VOC en de
gemeente Vlissingen.
• Actieve en betrokken leden.
• Bestaande evenementen en activiteiten goed of beter laten aansluiten op de wensen en activiteiten van
de ondernemers in het gebied.
• Versterken van het economisch functioneren van de boulevards en de binnenstad. Meer regionale en
bovenregionale bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen.
• Verbeteren van de marketing- en promotiestrategie van de boulevards en de binnenstad via diverse
communicatiemiddelen.
• Het sterker profileren van de boulevards en de binnenstad en de identiteit van de afzonderlijke deel- en
sfeergebieden daarbinnen. De bezoeker nadrukkelijk in kennis stellen van de functies en belevingen in
de diverse deelgebieden.
• Verhogen van de verblijfswaarde d.m.v. sfeervolle aankleding en uitstraling.
• Een schoon, heel en veilig gebied, waar het aangenaam verblijven is.
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3. Projectenprogramma
3.1 Inleiding
Het voorliggend projectenprogramma is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van Vereniging
Winkelcentrum Vlissingen i.l., Koninklijke Horeca Nederland afdeling Vlissingen en de gemeente Vlissingen.
De plannen en voorstellen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het navolgende projectenprogramma,
waarbij vermeld wordt dat deze richtinggevend zijn, en niet beperkend voor het te voeren beleid.

3.2 Projectenprogramma
Het projectenprogramma is onderverdeeld naar de volgende themagebieden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informatievoorziening bezoekers
Marketing en promotie
Evenementen
Internet en winkelen
Sfeer en uitstraling
Aanpak leegstand
Bereikbaarheid en parkeren
Communicatie, draagvlak en PR

Per thema worden er voorstellen gedaan voor concrete projecten.
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3.2.1 Thema: Informatievoorziening bezoekers
Voor de bezoekers en toeristen die niet bekend zijn in Vlissingen is er te weinig informatie beschikbaar
over de boulevards en de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan de diverse sfeergebieden, het winkelaanbod
en de eet- uitgaans- en verblijfsmogelijkheden, parkeren, wandelroutes, informatie omtrent koopzondagen
en evenementen. Door deze informatie inzichtelijk te maken, wordt Vlissingen interessanter voor
herhalingsbezoek, wordt de beleving verhoogd en wordt de verblijfsduur mogelijk verlengd.
Projectvoorstel: Informatievoorziening bezoekers
Het verbeteren van de informatievoorziening aan zowel dagjesmensen als aan bezoekers die langer in het
gebied verblijven, via driehoeksborden op Walcheren of digitale informatieborden op diverse plekken op de
boulevards en in de binnenstad. Een ander middel is het gebruik van handige citymaps (gratis plattegrondjes
opvouwbaar tot creditcardformaat), die te verkrijgen zijn bij VVV, op het station en in de winkels en horeca.
Daarnaast kan dergelijke informatie overgebracht worden via digitale applicaties op mobiele telefoons.
Ook willen we de mogelijkheid verkennen om, aanvullend op de informatiedienst vanuit het VVV, in het
zomerseizoen gastheren / dames in te zetten die de bezoeker op een gastvrije manier van informatie voorzien
over de mogelijkheden in Vlissingen.
Projectvoorstel: Passantentellingen en kwalitatief
onderzoek
Inzicht in hoeveel bezoekers we in de verschillende
gebieden dagelijks, maandelijks, jaarlijks trekken,
hoe lang men in het gebied verblijft, welke routes
men volgt en waar de bezoekers vandaan komen
is essentieel om de informatie op de juiste tijd en
plaats aan te kunnen bieden. We spreken dan van
kwantitatief en kwalitatief passantenonderzoek.
Inzicht in de passantenstromen en aantallen is
tevens van belang om evenementen en activiteiten
goed te plannen de effectiviteit daarvan
inzichtelijk te maken. Meten is Weten. Onderzocht
dient te worden of er een geschikt systeem is.

3.2.2 Thema: Marketing en promotie
Vlissingen heeft veel potentie als dag- en weekendbestemming voor de nationale en internationale toerist.
Met als doel te behoren tot de aantrekkelijke recreatieve bestemmingen in Zeeland en het versterken
van de nationale en internationale positie, dienen de activiteiten inzake marketing en promotie verder
uitgebouwd te worden. Hiervoor dient een passende strategie ontwikkeld te worden.
Projectvoorstellen: marketing en promotie
Om de marketing en promotie te versterken, kunnen de volgende projecten worden opgepakt:
• Het ontwikkelen van een aantrekkelijke bezoekerswebsite voor Vlissingen. Vlissingen beschikt
momenteel nog niet over een aantrekkelijke bezoekerswebsite waar een consument alles te weten kan
komen over de boulevards en de binnenstad. Door veel ondernemers wordt dit als een gebrek gezien.
Op de website dient informatie te komen over winkelen, eten, uitgaan, theater / musea, overnachten,
evenementen, winkeltijden, koopzondagen en –avonden, de sferen van de diverse deelgebieden, een
plattegrond, tips voor een dagje uit of langer, parkeren, parkeertarieven en bereikbaarheid. In tweede
instantie zouden er aanbiedingen of arrangementen van ondernemers op de website kunnen worden
geplaatst. Het gebruik van boekjes als ‘Winkelen aan Zee’ behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Nagegaan zal worden of in overleg met de stichting Vrienden van Vlissingen, de website van deze
organisatie omgebouwd en gebruikt kan worden voor het hierboven geschetste doel.
• Het intern en extern promoten van de koopzondagen. Om zoveel mogelijk consumenten naar de
koopzondag te trekken, kan er een communicatiecampagne worden opgestart. Intern kan er onder
ondernemers een lobby opgestart worden om de winkels op de koopzondagen zoveel mogelijk
gezamenlijk te openen. Immers, hoe meer winkels open, hoe groter de aantrekkingskracht van een
funshop zondag.
• Het benoemen en communiceren van de unieke kernkwaliteiten (het zgn. DNA) van Vlissingen.
• Het bepalen van de belangrijkste doelgroepen voor Vlissingen en het opzetten van een
communicatiestrategie richting deze doelgroepen.
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3.2.3 Thema: Evenementen
Vlissingen beschikt over een aantal sterke, jaarlijks terugkerende evenementen met een bovenregionale
aantrekkingskracht, zoals o.a. Vlissingen Maritiem (SAIL), Bevrijdingsfestival, Film by the Sea en
Onderstroom. Omdat de bezoeker ieder jaar opnieuw verrast wenst te worden, is het de uitdaging de
bestaande evenementen te versterken en eventueel enkele nieuwe, aansprekende evenementen te
organiseren. Een evenement hoeft niet altijd
groot te zijn. Een themamarkt of kraampjes
en muziek op straat tijdens een koopzondag
geven ook belevingswaarde. Van belang is dat
de evenementen herkenbaar zijn, een goede
spreiding hebben en jaarlijks terugkeren zodat
ze ook de mogelijkheid krijgen om te groeien.
Van evenementen die worden ondersteund door
de VOC wordt wel verlangd dat ze een relatie op
gang brengen met het de boulevards en/of de
binnenstad, de zogenaamde ‘spin-off’. Belangrijk
aandachtspunt vormt het extern communiceren van
het evenementenaanbod via de bezoekerswebsite,
via borden langs invalswegen en andere
communicatiekanalen.
Projectvoorstel: Uitbreiden evenementenaanbod en activiteiten
Met het ondernemersfonds kunnen nieuwe aansprekende evenementen en activiteiten georganiseerd of
ondersteund worden. Te denken valt aan een (water)sportevenement, een landelijk muziekprogramma of
een goed opgezette wintermarkt in de kerstperiode.
Projectvoorstel: Ondersteunen (bestaande) kleine evenementen
Bestaande kleine evenementen hebben vaak nog een lokaal of regionaal karakter. Het zijn met name
vrijwilligers van verenigingen of clubs die de organisatie op zich nemen. Dergelijke activiteiten, mits
goed afgestemd om de ondernemers in het gebied, zijn waardevol voor de bedrijven in het gebied. Om
de begroting rond te krijgen moeten vrijwilligers vaak langs bij vaak dezelfde bedrijven. Om het voor
iedereen gemakkelijker te maken zouden er structureel budget moeten worden vrijgemaakt om dergelijke
activiteiten te ondersteunen. Te denken valt aan een budget voor de kleine activiteiten met een nader te
bepalen maximum bijdrage per activiteit. Om aanspraak te kunnen maken op een dit budget moet men
aan een aantal nader te stellen voorwaarden voldoen.
Projectvoorstel: Organisatie evenementen en activiteiten
Naast grote evenementen kunnen er ook in afzonderlijke straten of gebieden kleinere evenementen en
activiteiten worden georganiseerd om zo extra bezoekers en dus bestedingen te genereren. Met name
activiteiten die de bestedingen in de bedrijven vergroten zijn van meerwaarde.
Onderstaand enkele voorbeelden van dergelijke activiteiten:
• mode evenement
• kinderspeeldag
• kindervlooienmarkt

3.2.4 Thema: Internet en winkelen
Het koop- en winkelgedrag verandert ingrijpend. Het opvallendst daarbij is dat de consument tijdens het
koopproces naast de fysieke winkel steeds meer gebruik maakt van andere kanalen, zoals internet. Om
de concurrentiepositie te kunnen behouden en te versterken zullen ondernemers en binnensteden in
toenemende mate moeten inspelen op online-mogelijkheden.
Projectvoorstel: Het nieuwe winkelen
Er is veel mogelijk. Echter, in veel gebieden worden verschillende methoden en instrumenten beproefd.
Vlissingen kiest ervoor om geen proeven te gaan nemen en voorlopig alle ontwikkelingen te volgen. Indien
zich kansen voordoen kan later voor een bepaalde strategie gekozen worden. Dit scheelt veel energie,
energie die we voor de korte termijn beter kunnen inzetten op andere zaken. Wel willen we voor de korte
termijn de mogelijkheid verkennen om een zgn. applicatie voor mobiele telefoons op te zetten. Deze
applicatie zou dezelfde functie moeten hebben als de te ontwikkelen website. Denk daarbij aan informatie
over winkelen, eten, uitgaan, overnachten, evenementen, winkeltijden, koopzondagen en –avonden, tips
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voor een dagje uit, parkeren, parkeertarieven en bereikbaarheid. Hier kunnen passende aanbiedingen of
arrangementen van bedrijven aan worden gekoppeld.
Projectvoorstel: Stimuleren internetservicepunt
Dat de consument via internet bepaalde goederen koopt is nu eenmaal een feit. Het enige wat we hier aan
kunnen doen is het bevorderen dat deze internetconsument zijn goederen dan afhaalt in een fysieke winkel
of bedrijf in Vlissingen. We spreken dan van een internetservicepunt. De VOC stelt zich tot doel dergelijke
bedrijven te stimuleren om, indien mogelijk en passend, zich te vestigen in het gebied en niet in de periferie.
Projectvoorstel: uitbreiding netwerk gratis Wifi
Op een aantal plaatsen op de boulevards en in de binnenstad is er gratis Wifi beschikbaar voor de
bezoeker. Een gratis Wifi-netwerk schept een gevoel van gastvrijheid voor de consument. Via het Wifinetwerk kan de consument eenvoudig en snel via de smartphone informatie over het gebied opvragen.
Daarnaast verleidt het bezoekers om langer in het gebied te verblijven. Onderzocht zal worden of het
netwerk verder uitgebreid kan worden.

3.2.5 Thema: Sfeer en uitstraling
Sfeer en uitstraling zijn belangrijke kwaliteiten van de boulevards en de binnenstad. De afgelopen jaren
heeft de gemeente stevig geïnvesteerd in de buitenruimte zoals bestrating, verlichting en groen. De
openbare ruimte is een belangrijk element die de ‘beleving’ van de consument bepaalt. De beleving die we
de bezoekers mee willen geven sluit aan op het DNA van Vlissingen.
Ten aanzien van de openbare ruimte gaat het ondernemersfonds geen gemeentelijke taken
overnemen. Eventuele projecten ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte, betaald uit het
ondernemersfonds, vormen een plus op de gemeentelijke activiteiten (zoals nu al de hanging baskets en de
sfeerverlichting tijdens de feestdagen).
Projectvoorstellen: Verbeteren uitstraling en sfeer openbare ruimte
Om de sfeer en de uitstraling van de openbare ruimte te verbeteren, verdienen de volgende
acties en projecten aandacht en prioriteit:
• Uitbreiden van de sfeerverlichting naar de hele binnenstad en sfeervolle aankleding op de Boulevards
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tijdens de kerstperiode.
• Verkennen mogelijkheden voor aanvullende eigentijdse inrichtingselementen die passen bij de identiteit
van Vlissingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld vlaggen op de boulevards en banieren in de binnenstad.
• Met pandeigenaren en gemeente stimuleren om blinde of open gevelwanden te verfraaien.
• Via de vastgoedeigenaren een stimulerende en activerende rol spelen in het verbeteren van de
gevelkwaliteit.
• Stimuleren van meer sfeervol groen in de openbare ruimte door uitbreiden en/of verbeteren van
plantenbakken en gevelgroen, voor zover dit niet valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
We spreken hier over aanvullend groen. Niet ieder gebied leent zich hiervoor. Voorstellen hiertoe
moeten vanuit de ondernemers zelf komen. De VOC ondersteunt.
Projectvoorstel: Verbeteren uitstraling reclamevoering en uitstallingen
Reclamevoering en uitstallingen zijn bepalend voor de beeldkwaliteit. Op bepaalde plaatsen zorgen
deze elementen ervoor dat het straatbeeld een rommelige uitstraling heeft. Op andere plaatsen zorgen
elementen die door ondernemers worden aangebracht juist voor een gezellige sfeer. Denk hierbij aan
bankjes en bloembakken voor de gevels van winkels. Door ondernemers de mogelijkheid te bieden om
de omgeving van de winkel sfeervol in te richten en tegelijkertijd de onaantrekkelijke uitstallingen te
verbeteren, door met de gemeente afspraken te maken over het nog vorm te geven uitstallingenbeleid, zal
de belevingswaarde van het gebied in zijn geheel verhoogd worden.

3.2.6 Thema: Aanpak leegstand
Meerdere ontwikkelingen in de detailhandelssector zoals de toenemende internetverkopen, de vergrijzing
van het ondernemersbestand en de stagnerende consumentenbestedingen leiden tot een toename van
leegstand in de Nederlandse winkelcentra. Ook in Vlissingen zien we meer leegstand dan voorheen. Steeds
meer panden staan steeds langer leeg. Dit zorgt in bepaalde delen van de binnenstad voor een trieste
aanblik. Op den duur heeft dit een negatieve uitstraling naar de omgeving en doet daarmee afbreuk aan
het verblijfsklimaat en de aantrekkingskracht van het gebied. Om het profiel van Vlissingen als winkelstad
te versterken dient het aanbod ruim en compleet te zijn en moet worden ingezet om de huidige winkels
te behouden. Met name vastgoedeigenaren en de gemeente dienen hier een actieve rol in te spelen.
Ingezet moet worden op het aantrekken van formules en ondernemers in segmenten die gewenst zijn of
momenteel nog onvoldoende in het gebied aanwezig zijn. De rol van de VOC hierin is ondersteunend.
Projectvoorstellen: ondersteunen / stimuleren aanpak leegstand
Leegstand is in eerste instantie een zaak van pandeigenaren zelf. Niet alleen de pandeigenaar van een leeg
pand ondervindt de negatieve consequenties van leegstand. Leegstand straalt ook af op het gebied zelf en
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zelfs op een gemeente in zijn geheel. Daarom een zaak voor de gezamenlijke partijen, waarbij ieder zijn
verantwoordelijkheid moet nemen. De VOC wil zijn verantwoordelijkheid nemen door een actieve aanpak
van leegstand te stimuleren en in beperkte mate te ondersteunen. Dit wil zij doen door een beperkt
budget te reserveren dat gericht ingezet kan worden voor zaken als:
• Maskeren van leegstand door bijv. etalages te bestickeren.
• Het tijdelijk vullen van lege panden

3.2.7 Thema: Bereikbaarheid en parkeren
Bereikbaarheid en parkeren zijn van belang voor het economisch functioneren van het de boulevards en de
binnenstad.
Projectvoorstel: Bewegwijzering naar centrum
Vanaf de snelweg en via de invalswegen laat de bewegwijzering naar het centrum en parkeren in het
centrum nog te wensen over. De bewegwijzering moet gericht zijn op het publiek dat niet in Vlissingen
bekend is. Samen met de gemeente kan er gezocht worden naar oplossingsmogelijkheden.
Ook de bewegwijzering en de routing op de boulevards en in de binnenstad moet worden verbeterd.

3.2.8 Thema: Communicatie, draagvlak en PR
Communicatie over het ondernemersfonds met de leden en andere partijen zoals eigenaren
en gemeente is van belang om mensen op de hoogte te houden van de stand van zaken en de projecten
die er met het ondernemersfonds worden opgepakt. Communicatie is niet alleen een middel om te
informeren, maar ook om het ondernemersfonds intern te promoten en leden meer bij de vereniging te
betrekken. Doel is interne informatievoorziening, maar ook het bevorderen van het enthousiasme over de
projecten op de boulevards en in de binnenstad.
Projectvoorstel: Digitale nieuwsbrief voor leden
Via een fysieke en een digitale nieuwsbrief worden de leden circa 5 keer per jaar op de hoogte gehouden
van de projecten van de VOC en andere voor ondernemers relevante zaken.
Projectvoorstel: Website voor leden
Naast de website voor bezoekers komt er een ledenwebsite. De website is bedoeld om informatie
aan leden te verstrekken (koopzondagen, evenementen, verslagen ALV). Via de website kan er
gecommuniceerd worden met de leden. Andersom kunnen leden contact opnemen met het bestuur of hun
ideeën of opmerkingen kwijt via een moderne variant van de ideeënbus.
Projectvoorstel: Algemene Ledenvergadering VOC
Twee maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd met de leden over de plannen
van de VOC voor het komende jaar (najaarsvergadering) en de inhoudelijke en financiële verantwoording
over het afgelopen jaar (voorjaarsvergadering). Inspraak van de leden hoort bij een vereniging. Daarmee
ontstaat draagvlak voor het te voeren beleid. Het ondernemersfonds is er immers voor en door de leden.
Projectvoorstel: Stimuleren innovatief en creatief ondernemerschap
Door jaarlijks prijzen uit te reiken aan ondernemers die zich op bepaalde vlakken innovatief of creatief
hebben onderscheiden, wordt ondernemen gestimuleerd. Bovendien is dit een mooie gelegenheid om het
netwerk uit te bouwen en elkaar te inspireren.
Periodiek overleg met de gemeente
De VOC is de belangenbehartiger voor de leden richting gemeente. Samen met de gemeente staan we voor
een behoorlijke uitdaging. We moeten samen met de gemeente zaken voor elkaar krijgen. Periodiek zal
bestuurlijk overleg plaatsvinden.

3.3 Tot slot
De in dit projectenprogramma gepresenteerde themagebieden en voorstellen zijn zoals gezegd
richtinggevend voor het nog op te stellen jaarplan 2013. In het jaarplan 2013 zullen de projectvoorstellen
in de tijd worden weggezet, geprioriteerd, voorzien van budgetten en overgedragen aan de in te stellen
werkgroepen.
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4. Organisatie
4.1 Organisatie ondernemersfonds
Het ondernemersfonds wordt beheerd door de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC). De vereniging
bestaat uit een nog te verkiezen bestuur, in te stellen werkgroepen en een uitvoerend kwartiermaker.

Het Bestuur
Het ondernemersfonds wordt aangestuurd door een verenigingsbestuur. Het bestuur bestaat uit leden van
de vereniging en daartoe aangezochte niet-leden (mits minder dan de helft), eventueel aangevuld met een
aantal personen die een adviesfunctie vervullen in het bestuur (zoals gemeente, vastgoedsector, toeristische
sector en Kamer van Koophandel). Het bestuur opereert op strategisch niveau en heeft de leiding en
dagelijkse verantwoordelijkheid over het ondernemersfonds.
De taken van het bestuur zijn:
• Het doen van voorstellen aan de algemene ledenvergadering in elk geval ten aanzien van
jaaractieplannen, begrotingen en exploitatierekeningen.
• Het beheren van de gelden uit het ondernemersfonds en het toezicht houden op en verantwoorden van
de besteding van de middelen.
• Het bepalen van de projecten op de boulevards en in de binnenstad, in samenspraak met de leden via
een jaarlijkse ledenvergadering en het houden van overleg met de gemeente Vlissingen over de te
kiezen beleidsrichtingen.
• Het beoordelen en vaststellen van de projectenprogramma’s die in samenspraak met de leden zijn opgesteld.
• Het aansturen van de uitvoerenden.
• Het jaarlijks evalueren, verslaglegging en verantwoording.

Uitvoeringsorganisatie
Om uitvoering te geven aan de projecten en activiteiten van het ondernemersfonds is het wenselijk om
in de aanloopfase een kwartiermaker een of meerdere dagdelen per week aan te stellen. Reden hiervoor
is dat ondernemers doorgaans de tijd en kennis ontberen om de activiteiten uit het ondernemersfonds
te kunnen coördineren. De kwartiermaker ondersteunt het bestuur, de verschillende werkgroepen en de
uitvoerende partijen van activiteiten en evenementen op de boulevards en in de binnenstad.

Werkgroepen
De uitvoering van de projecten van het ondernemersfonds zullen zoveel mogelijk gebeuren via de
werkgroepen. De werkgroepen kunnen zowel een structureel als een projectgebonden karakter hebben en
worden ondersteund door de kwartiermaker.
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5. Begroting voc 2013
INKOMSTEN:
A. Netto opbrengst BIZ heffing
B.

E 110.000,00

Vrijwillige bijdragen

-

5.000,00

Totaal aan inkomsten:

E 115.000,00

UITGAVEN:
C.

Organisatie & coördinatie

E

30.000,00

D. Projecten, promotie & evenementen

-

65.000,00

E.

Communicatie & voorlichting

-

5.000,00

F.

Trainingen veiligheid & preventie

-

2.500,00

-

2.500,00

-

10.000,00

G. Kwaliteitsmeting & onderzoek
Onvoorzien
Totaal aan uitgaven:

E 115.000,00

Toelichting:
A. Netto BIZ heffing rekening houdend met eventuele incassokosten en oninbare posten.
B. Bijdragen van donateurs & sponsors, eigen bijdragen van leden aan activiteiten.
C. Kosten huisvesting (9.000), administratie (2.000), accountant (3.000), kwartiermaker & coördinatie
(14.000), bestuurskosten (2.000),
D. Bestaande en nieuwe evenementen en projecten, zoals KVO, veiligheids- en sfeer verlichting,
bloemenproject, festivals (bijdragen aan winter, bevrijding, straattheater), kunst in de stad, promotie
buiten Vlissingen, advertenties etc.
E. Website, omroepinstallatie, gidsjes (winkelen aan zee, uitgaan aan zee), kaartjes, nieuwsbrieven, SMS
alert.
F. Trainingen t.b.v. leden & hun medewerkers op gebied van veiligheid in het bedrijf en op straat,
diefstalpreventie etc.
G. Analyse bezoekersgedrag & waardering ondernemersprestatie
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Realisatie: Media58
Lay-out: Voici Vormgeving
Fotografie: Lex de Meester
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