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Inleiding 
 
Ruim een jaar is corona in Nederland. Een deel van de ondernemers heeft het financieel en/of 
emotioneel zwaar. Wij leven mee met deze ondernemers, wensen ze veel sterkte en hopen met hen 
op betere tijden. Veel ondernemers hebben in deze tijd ook laten zien creatief te zijn, ondanks alles 
er voor te gaan en altijd klaar te staan voor de klanten en cliënten. Het is mooi te zien dat inwoners 
de lokale ondernemers steunen en hen ook, of zelfs juist, in deze tijd weten te vinden. Samen zijn en 
maken wij Westerveld!  
 
Dit jaar konden door de geldende maatregelen helaas een aantal projecten niet plaatsvinden. Voor 
een aantal is een (online) alternatief gevonden, anderen zijn doorgeschoven naar volgend jaar.  
Mede door het vrijkomen van uren en budget is er door Koepel Ondernemend Westerveld in 
samenwerking met Ondernemersfonds Westerveld en een aantal andere ondernemers het platform 
Uit Westerveld opgezet. Een platform waarbij ondernemend Westerveld, maar ook het aanbod aan 
stichtingen en verenigingen in beeld komt. Een basis aan functionaliteiten is dit jaar reeds 
gerealiseerd en zal verder uitgewerkt worden in 2021. Met Uit Westerveld is ingesprongen op de 
digitalisering, maar ook op de verplichte (gedeeltelijke) sluiting van de bedrijven door de 
coronamaatregelen. Op dit platform is het voor iedereen mogelijk gratis vindbaar te worden en een 
webshop aan te maken. In zeer korte tijd waren er 150 ondernemers aangemeld en dat aantal groeit 
nog steeds. 
 
Het is fijn dat er tegenwoordig vele digitale mogelijkheden zijn om in contact te komen en te blijven. 
Echter hopen wij dat 2021 een jaar gaat worden waarin we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten en 
inspireren.  
 
 
Bestuur en fondsmanager Ondernemersfonds Westerveld 
 

 
 
  



Algemeen 
Het Ondernemersfonds is een gezamenlijke financiële positie voor en door ondernemers. Met dit 
fonds worden ondernemers in staat gesteld gezamenlijk de lokale economie en de leefbaarheid te 
stimuleren. De ondernemers beschikken hiermee over een vrij besteedbaar, collectief budget wat 
gevormd wordt door een verplichte afdracht over de OZB voor niet-woningen. Vanuit hier worden 
initiatieven en projecten binnen de gemeente Westerveld door het fonds gestimuleerd en faciliteert 
zij de verbinding tussen de ondernemers en de kernen met kennis en financiën.  
 

Organisatie 
Bestuur  
Het bestuur van Ondernemersfonds Westerveld bestaat uit onafhankelijke vertegenwoordigers uit 
de gemeente Westerveld. In 2020 bestond het bestuur uit: 
de heer S.C.J. Visser (voorzitter) 
de heer D. Dinkla (secretaris/lid) 
de heer G. Gomarus (penningmeester/lid) 
mevrouw H. Nijmeijer (lid)  
mevrouw A.E. Everts (penningmeester) 
mevrouw Y.M.C. Huijting (secretaris) 
de heer T. Hoogland (lid) 
 
Mevrouw H. Nijmeijer en mevrouw A.E. Everts hebben in 2020 na vier jaar afscheid genomen van het 
bestuur. Mevrouw Y.M.C. Huijting heeft afscheid genomen, omdat zij het niet meer kon combineren 
met haar andere werkzaamheden. 
De penningmeester krijgt financieel-administratieve ondersteuning van een betaalde inhuurkracht 
op oproepbasis, niet in loondienst. 

 
Fondsmanager  
Mevrouw M.E. Rink was het gehele jaar 2020 fondsmanager van het Ondernemersfonds Westerveld. 
Zij is onder andere het aanspreekpunt voor het fonds en heeft een coördinerende rol. De 
fondsmanager is aanwezig bij zowel de bestuursvergaderingen van het ondernemersfonds als de 
vergaderingen van Stichting Koepel Ondernemend Westerveld. Daarnaast zijn er korte lijntjes met 
onder andere de ondernemersverenigingen, de gemeente Westerveld en Stichting Toeristische 
Promotie Westerveld. Ze gaat graag in gesprek met de diverse personen om te onderzoeken wat er 
speelt en om te verbinden. Zij is onder andere aanspreekbaar voor vragen over het fonds, voor 
aanvragen en nieuwe ideeën voor initiatieven. 
 
In 2020 heeft de fondsmanager onder andere ondersteunt bij het opzetten van het project Uit 
Westerveld en de digitale informatiezuilen. Door de nauwe samenwerking met onder andere de 
Koepel zijn er mooie resultaten behaald en liggen er ook nog veel kansen voor de toekomst.  
 
Ondernemersverenigingen  
Binnen de gemeente Westerveld zijn zes ondernemersverenigingen actief: 

 Ondernemersvereniging Diever (OVD) 
 Ondernemend Dwingeloo (OD) 
 Havelter Ondernemersclub (HOC) 
 Ondernemend Uffelte 
 Ondernemersvereniging Vledder (OVV) 
 Ondernemersvereniging DWWZ (Doldersum, Oude Willem, Wateren en Zorgvlied) (DWWZ). 

 
De ondernemersverenigingen nemen de beslissingen over de aanvragen die betrekking hebben op 



hun eigen kern. De leden worden op de hoogte gehouden door de bestuursleden, die op hun beurt 
weer worden gevoed door de Koepel. 
 
De fondsmanager probeert zoveel mogelijk algemene ledenvergaderingen te bezoeken om kennis te 
maken met ondernemers en op de hoogte te zijn van wat er speelt in de diverse kernen. Helaas 
vonden deze bijeenkomst dit jaar bijna allen geen doorgang. 
 
Koepel Ondernemend Westerveld  
De zes ondernemersverenigingen werken samen in een overkoepelende stichting: stichting Koepel 
Ondernemend Westerveld, kortweg: De Koepel. Hierin zitten twee afgevaardigden per vereniging. 
Eén keer per maand staat er een bijeenkomst gepland om te beslissen over gemeentebrede 
aanvragen en zaken uit de gemeente Westerveld wat ondernemers (be)treft te bespreken. Afgelopen 
jaar heeft een deel van deze bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden. In juli is er een overleg geweest 
met het bestuur van de gemeente Westerveld en beleidsambtenaren. Daarnaast zijn de digitale 
borden en de sfeerverlichting in de gemeente Westerveld eigendom van de Koepel.  
 
Ook in 2020 was er een nauwe samenwerking tussen het Ondernemersfonds en de Koepel. De 
fondsmanager is voor beide stichtingen actief. Samen hebben zij een verbindende rol. 
 
Het bestuur van de Stichting Koepel Ondernemend Westerveld bestaat uit 12 leden en zijn afkomstig 
uit de na te melden ondernemersverenigingen in de gemeente Westerveld, te weten: 
- OVD: de heren J.H. Ike en A.H. Sjabbens 
- OD: mevrouw J.W. Varekamp (voorzitter) en de heer E. Stolk 
- HOC: de heren A. Brouwer en F.L. van Dijk 
- Ondernemend Uffelte: de heren A.R. Molenkamp (penningmeester) en J. Grit 
- OVV: de heren G.J. Smelt (secretaris) en H.J. Broekman 
- DWWZ: de heer A. Noordkamp en mevrouw J. van der Zijden. 
 
In 2020 is de mevrouw J. van der Zijden benoemd als nieuw bestuurslid van de Koepel en nam 
daarmee de plek van de heer E.A. Schipper over. 
 
Retributie  
Algemeen  
De volgende ozb-categorieën kwamen voor retributie in aanmerking: 

 Stallen en agrarische bedrijfsruimte 
 Agrarische bedrijfswoningen (binnen categorie ozb niet-woningen) 
 Agrarische- bosgrond en open water (niet vrijgesteld van ozb-betaling) 
 Tuinbouwbedrijven (exclusief niet ozb-plichtige glasopstanden). 
 Bospercelen 

 
Deze retributie dient elk jaar opnieuw aangevraagd worden middels het formulier op 
www.ondernemersfondswesterveld.nl en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar 
waarin de aanslag is opgelegd. Indien er bezwaar is ingediend bij de gemeente kan er tot twee 
maanden na de definitieve beschikking nog retributie aangevraagd worden. Aanvragen die na deze 
periode bij het Ondernemersfonds binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld. 
 
Retributieaanvragen  
In 2020 zijn er 71  aanvragen ontvangen. In totaal is er voor €18.711,74 teruggevraagd. Er zijn vijf 
ondernemers geholpen met het invullen van het formulier. Er wordt gemerkt dat er meer 
betrokkenheid/interesse is vanuit de agrarische sector.  



Diverse ondernemers en organisaties (zoals boermarkes en LTO) hebben ons afgelopen jaar 
gevonden voor gesprekken over de mogelijkheden voor deze sector. 
 
Mogelijk gemaakt 
Iedereen die meebetaalt aan het fonds kan een aanvraag indienen. Organisaties die niet zelf 
bijdragen aan het fonds kunnen in samenwerking met een betalend ondernemer het formulier 
toesturen. Om goede ideeën niet verloren te laten gaan, is er daarnaast de mogelijkheid om ideeën 
te delen via de ‘ideeënbox’ op de website. Er wordt doorlopend gekeken naar het aanvraagformulier. 
Afgelopen jaar zijn er wat kleine wijzigingen doorgevoerd om het geheel overzichtelijker te maken. 
 
Via de site van het fonds is het aanvraagformulier met daarin de voorwaarden te downloaden.  
De volledig ingevulde aanvragen worden gestuurd naar de ondernemersvereniging in de eigen kern 
en naar de fondsmanager. Voor gebiedsgerichte aanvragen besluiten de ondernemersverenigingen, 
de gemeentebrede aanvragen beoordeelt de Koepel. 
 
Ondanks dat er afgelopen jaar veel níet kon, is er zeker niet stil gezeten in Westerveld. Het 
Ondernemersfonds Westerveld heeft opnieuw vele aanvragen ontvangen en projecten (financieel) 
mogen ondersteunen. Helaas kon ook een deel geen doorgang vinden door de geldende 
maatregelen. Een aantal projecten uitgelicht: 
 
In contact blijven 
In het begin van de coronaperiode zijn bij de vier grote verzorgingstehuizen in Westerveld tablets 
gebracht. Door de lockdown gingen alle deuren op slot en konden bewoners geen familie en 
vrienden meer ontvangen. Door o.a. het videobellen via de tablets werd het gevoel van eenzaamheid 
een klein beetje verminderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gemak van lokaal nu nog dichterbij 
Online vindbaar zijn als ondernemer is belangrijker dan ooit. Daarom is er samen met Koepel 
Ondernemend Westerveld het project ‘Uit Westerveld’ opgepakt. Alle ondernemers kunnen gratis 
hun diensten en producten aanbieden en/of verkopen. Meer bedrijven en functionaliteiten worden 
doorlopend toegevoegd. Koop/huur dus lokaal rechtstreeks bij de ondernemers zelf of kijk eens op 
www.UitWesterveld.nl. De opzet is ook zeer goed ontvangen bij onder andere de provincie Drenthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uniek in Nederland 
De komende tijd zullen er op diverse plaatsen in Westerveld informatiezuilen worden geplaatst. Trots 
zijn wij dat dit mede tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen de verschillende dorpen 
en hun ondernemers. Bij deze zuilen kunnen toeristen en andere passanten informatie ophalen over 
onder andere de omgeving, activiteiten, wandel- en fietsroutes en (horeca)ondernemers in de buurt. 
Door een koppeling met onder andere Drenthe.nl is het aanbod aan activiteiten en evenementen 
altijd actueel. 
 
Gemeentebreed 

 Online platform Uit Westerveld 
 Zes digitale informatiezuilen verspreid over de gemeente Westerveld. Dit is een uitbreiding 

op de twee zuilen die reeds in de gemeente staan in Frederiksoord en Doldersum.  
 Eindejaarsactie ondernemers Westerveldbreed: Westervelds Memoryspel. In de gemeente 

Westerveld kon gespaard worden voor een 
memoryspel met daarop foto’s gemaakt in onze 
gemeente. Tussen de stickers zaten ook prijzen van 
lokale ondernemers verstopt.  

 Timmerdorp Dwingeloo: Kinderen konden onder 
begeleiding van vrijwilligers een dorp bouwen van 
houten hutten. Samenwerken en het ontwikkelen van 
technisch inzicht werden hiermee gestimuleerd. 

 Training vrijwilligers en personeel Tourist Info 
Kantoren om hen nog beter inzetbaar te laten zijn op de TIP-kantoren. Met de opgedane 
kennis kunnen zij het gebied en de ondernemers nog beter promoten. 

 Sprookjestuinen van Drenthe online: een online theaterfestival voor de jeugd. 
 Liggende verzorging: Op diverse plaatsen in de gemeente zijn liggende verzorgingsplekken 

gerealiseerd voor volwassenen. Zo is Westerveld steeds meer toegankelijk voor iedereen die 
een onbezorgd dagje uit wil. 

 Bijeenkomst Horecacommissie/KHN: Een inspiratiemiddag voor ondernemers actief in de 
horeca. 

 Tablets voor de 4 grote verzorgingshuizen, zodat zij tijdens de lockdown in contact konden 
blijven met hun naasten. 

 Kortingsactie 'zet je bedrijf in de etalage' voor recreatiebedrijven. Gezamenlijke inkoop van 
fotograaf, vertaler en websitescreener om beter vindbaar te zijn als bedrijf op Google en 
Drenthe.nl. 

 Bijeenkomst evenementenorganisatie i.s.m. Stichting Toeristische Promotie Westerveld en 
gemeente Westerveld.  

 Bijeenkomsten zet je bedrijf in de etalage: op welke manier kan je goed vindbaar zijn op 
Drenthe.nl, wat kun je doen om meer gasten te trekken en nog vele andere tips werden hier 
besproken. 

 Acht toeristische themakaarten van Westerveld: met een actieve groep ondernemers en met 
de gemeente Westerveld zijn er diverse themakaarten gemaakt. Leuk voor inwoners en 
toeristen. 

 Westerveld on Ice * 
 Polka Festival * 
 Survival Havelte * 
 Shakefestival * 
 Gekleurd Grijs Festival * 
 Ronde van Drenthe * 

 



Diever 
 Fleurig Diever - gevulde bloembakken in de kern van Diever. 
 Terrasroute: een mooie fietsroute langs diverse (horeca)ondernemers in en rondom Diever. 
 Pannakooi voor de jeugd 
 Dugout voetbalvereniging Diever-Wapse 
 Paardenmarathon * 

 
Dwingeloo 

 ‘De Dwingeler Siepel’: Een ganzenbordspel van Dwingeloo  
 Timmerdorp Dwingeloo 
 Mobiele wasbakken – handenwasunits op diverse plekken 

inzetbaar  
 Promotiemateriaal voor Dwingeloo, zoals spandoeken en 

een website 
 Beeldmateriaal ’Beleef de Ruimte’ om dit (toeristisch) 

thema van Dwingeloo nog verder gezicht te geven. 
 Aantrekkelijke plattegrond van Dwingeloo e.o., voor in 

het magazine en als kaartblok, waarmee de ondernemers 
de (vakantie)gasten de weg kunnen wijzen. 

 Koningsdag * 
 
Havelte 

 Ondernemerskooi Havelte: Met de komst van dit gebouw wil stichting Holtinger 
Schaapskudde haar recreatieve-, educatieve- en ondernemersactiviteiten jaarrond verder 
uitbreiden i.s.m. ondernemers uit Havelte. 

 Geluidsinstallatie zwembad de Kerkvlekken 
 Ondersteuning bij verduurzaming rugbyclub ‘The Big Stones’ 
 Informatiezuil op het Holtingerveld.  
 Workshop popkoor jeugd 
 Realisatie kindersurvivalbaan met onder andere lage hindernissen, duikelstangen, 

klimmuurtjes en kruipbuizen. Hiermee wordt er gehoor gegeven aan de toenemende 
interesse en aanmeldingen van(uit) jonge jeugd. 

 Activiteiten voor zorgbehoevende deelnemers i.c.m. ondernemers door Welzijn 
Mensenwerk. 

 Online Pubquiz van de Havelter Ondernemersclub met waardebonnen te besteden bij lokale 
ondernemers 

 Toekomstvisie gebied Sportpark 'Meerkamp' 
 
Uffelte 

 Eindejaarsattentie 
 Opening gezamenlijk sportseizoen voor de jeugd 
 Alternatief Uffelterfeest 
 Promotietas Uffelte voor o.a. nieuwe inwoners. Hierin zit o.a. informatie over en goodies van 

ondernemers uit het dorp. 
 Vernieuwen website Uffelte.nu 
 Valentijnsconcert, jubileum Popkoor4Fun 

 
 
  



Vledder 
 Educatieve walvisroute in de tuin van Miramar Zeemuseum 
 Glasvezel Bosbad Vledder 
 Dahlia’s voor de Mozaïekenroute Corso Frederiksoord 
 Onderhoud Hertenkamp Vledder 
 Herstel pagodetenten Tuinen Frederiksoord. Deze worden o.a. ook gebruikt door de 

Noordelijke Zadenmarkt, De Lentefair, Paard & Erfgoed en Corso Frederiksoord. 
 Vergroenen 'Speelplein van de toekomst' Kindcentrum de Bron 
 Herstel historische Peren Allee Frederiksoord 
 Reclamezuil bedrijven Lesturgeonplein 

 
 
* Deze projecten zijn vanwege de COVID-19 maatregelen niet doorgegaan. 
 

Financiën  
In 2020 heeft het fonds via de gemeente Westerveld een totaal bedrag ontvangen van  € 244.209 
 
In het kader van de retributieregeling  is er een bedrag terug gevraagd van   -     18.712 
Dit is het €1.440,- meer als voorgaande jaar.     _________ 
Beschikbaar voor het fonds           € 225.497 
 
Opmerking: Per 1 januari van het jaar erop is duidelijk welk bedrag exact beschikbaar is voor 
projecten. Dit houdt in dat op 1 januari 2021 bekend is welke bedrag exact beschikbaar was voor 
2020. Dit heeft te maken met de ontwikkeling/afwikkeling van aanvragen voor retributie die in het 
gehele jaar van de opgelegde aanslag terug te vragen zijn. 
 
Besteed aan de doelstelling: 

- Gemeentebreed    € 143.476 
- Koepel / Algemeen fonds   -    20.230  
- Ondernemersverenigingen   -    81.989 

€ 245.695 
Lasten: 
Inzet personeel      € 32.027 
Kantoorkosten      -    1.486 
Verkoopkosten      -    2.045 
Algemene kosten     -    1.515 
Accountantskosten     -    2.800 
Financiële lasten (bankkosten)    -       179 
         € 40.052 

- 285.747 
Meer besteed 2020 *         €  60.250  
 
* Het bedrag van €60.250 is in mindering gebracht op het bestemmingsfonds (het restant budget 
2019). Het nieuwe saldo bedraagt per 31-12-2020 €62.316 .  
In 2021 zal er nog een te ontvangen subsidiebedrag van de gemeente Westerveld van € 14.375,- 
binnenkomen.  
 
Toelichting lasten: 
Personeelskosten:  Dit betreft de vergoeding voor de fondsmanager en de administrateur. De kosten 
zijn lager dan in 2019 omdat de fondsmanager in 2019 extra tijd heeft moeten besteden aan de 
voorbereidingen en uitvoering van de evaluatie en een nieuwe overeenkomst met de gemeente.  



Administrateur: Het ondernemersfonds is btw-plichtig en heeft daarvoor een gedegen administratie 
nodig, ook de retributieregeling brengen administratieve werkzaamheden met zich mee. 
Verkoopkosten:  De reclame- en advertentiekosten, waaronder de maandelijkse ondernemerspagina. 
Algemene kosten: Voornamelijk vergaderlasten, niet aftrekbaar deel voorbelasting en dergelijke. 
 

Activiteiten 
 
Ondernemerspagina / OndernemendWesterveld.nl 

 
 
 
 
Sinds 2019 brengt het fonds en de Koepel samen met de 
gemeente Westerveld elke laatste 
Westervelder van de maand een ‘Ondernemerspagina’ uit. Er 
wordt zoveel mogelijk informatie 
verzameld welke interessant is voor de ondernemers. De 
uitgebreide artikelen worden geplaatst op 
www.ondernemendwesterveld.nl. Daarnaast zijn op deze 
website nog meer informatie voor 
ondernemers te vinden. Een ieder kan input aanleveren via 
krant@ondernemendwesterveld.nl.  
 
 
 
 

 
Corona ondersteuning 
Ten tijde van de corona zijn wij bereikbaar gebleven. Wanneer ondernemers vragen hadden en niet 
verder kwamen, is er met hen gekeken wie ze wel verder kan helpen. Daarnaast is op de website van 
www.ondernemendwesterveld.nl in samenwerking met de gemeente informatie gedeeld over de 
coronamaatregelen, de diverse (aan te vragen) steun, handige links en meer. Verder is er met 
organisatoren meegedacht over mogelijke alternatieve oplossingen nu fysiek bijeenkomen niet 
mogelijk was. 
 
Betrekken en bereiken van alle ondernemers 
Het fonds probeert zoveel mogelijk Westervelders te bereiken en te betrekken. Het afgelopen jaar is 
onder andere het onderstaande ingezet om dit doel te bereiken: 

- Facebook 
- LinkedIn 
- Publicatie in het InWesterveld Magazine 
- Westervelder: in diverse artikelen is het fonds genoemd. Daarnaast is er een maandelijkse 
- ondernemerspagina te vinden in deze krant 
- De ondernemersverenigingen 
- Websites www.ondernemersfondswesterveld.nl en www.ondernemendwesterveld.nl 
- Bereikbaar zijn via de telefoon en mail 
- Spandoeken, beachflags en het logo beschikbaar stellen voor projecten die mogelijk gemaakt 

zijn door het fonds. 


