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Utrecht, 31 januari 2017

Feest vijf jaar Ondernemersfonds groot succes!
Utrecht - Maandag 30 januari 2017 vierde Ondernemersfonds Utrecht zijn eerste lustrum in
TivoliVredenburg. Ruim 200 belangstellenden werden getrakteerd op een divers en
afwisselend programma, waarin samenwerking en inspiratie centraal stond. Topondernemer
Annemarie van Gaal sloot het middagprogramma af. Ze was zichtbaar enthousiast over de
saamhorigheid en gedrevenheid van de sprekers.
Voorafgaand aan de grotere, plenaire bijeenkomst kwamen ongeveer 30 actieve ondernemers
samen voor een gratis mini-seminar. ‘Cloud 9’ liep vervolgens snel vol met een bont
gezelschap aan toehoorders. Vertegenwoordigers van het Utrechtse bedrijfsleven, scholen en
vastgoedeigenaren, maar ook andere ondernemersfondsen uit het land kwamen naar
TivoliVredenburg om het eerste lustrum van het fonds samen te vieren. Verrassing van de
avond was wethouder Jeroen Kreijkamp, die als quizmaster de hele zaal meekreeg met een
spelletje petje-op-petje-af. De enige vraag die hij niet beantwoord kreeg was die aan
dagvoorzitter (en oud ‘Wie Is de Mol?’-winnares) Sofie van den Enk, namelijk: ‘Wie is de mol?’.
De quiz werd gewonnen door ROC Midden Nederland.
Video: OfU in twee minuten
Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het feit dat er weliswaar al veel successen zijn
behaald dankzij het fonds, maar dat er ook nog een grote groep Utrechtse ondernemers is die
het fonds niet kent. OfU liet ter gelegenheid van de viering daarom een twee minuten durende
uitleg-animatie maken door de Utrechtse Studio Tupilak. Het resultaat werd enthousiast
ontvangen en zal de komende tijd flink gedeeld worden.
Ondernemersfonds Utrecht
Ondernemersfonds Utrecht is een fonds van, voor en door Utrechtse ondernemers. Jaarlijks
brengen zij samen, via een opslag op de ozb-niet-woningen, ruim 6 miljoen euro aan gelden
op. Dit investeren ze vervolgens zelf in collectieve voorzieningen.
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