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plein, afgelopen zomer. De senioren  

uit verzorgings tehuizen in de buurt wer-

den in  het zonnetje gezet tijdens een 

sfeervolle middag met kraampjes, acti-

viteiten, een hapje en drankje. Het hele 

winkelcentrum werkte hieraan mee: 

Ondernemersfonds Utrecht in optima 

forma!’

Alan en zijn team zijn dagelijks bezig met 

het koppelen van initiatieven. Maar welke 

plannen heeft het Ondernemersfonds 

voor de volgende vijf jaar? Daarover is 

Alan duidelijk: ‘We willen dat er nóg meer 

samengewerkt wordt binnen Utrecht. Er 

zijn zoveel mooie organisaties die iets 

voor elkaar kunnen betekenen! Van het 

verzorgen van de sfeerverlichting in een 

winkelgebied tot gebiedsmarketing of 

het plaatsen van sporttoestellen in een 

park, de mogelijkheden zijn eindeloos.’ 

30 JANUARI
Om zoveel mogelijk deelnemende orga-

nisaties met elkaar kennis te laten maken, 

is de jubileumviering op 30 januari voor 

alle belanghebbenden toegankelijk. Ook 

voor mensen die nog niet eerder met 

het Ondernemersfonds in aanraking zijn 

geweest. Alan kijkt er ontzettend naar 

‘Het Ondernemersfonds zorgt ervoor dat 

gezamenlijke faciliteiten, zoals camera-

beveiliging en dergelijke, nu ook altijd 

gezamenlijk betaald kunnen worden. 

Hiermee brengen we ook nog eens elke 

dag ondernemers uit alle lagen met 

elkaar in verbinding’, aldus Alan. 

OPTIMA FORMA
Het Ondernemersfonds is er niet alleen 

voor bedrijven. Ook scholen, (lokale) 

overheden, ziekenhuizen en sportvereni-

gingen dragen bij aan het OfU. Iedereen 

die OZB niet-woningen betaalt kan bij 

het fonds terecht; de Stichting Onder-

nemersfonds Utrecht beheert de gelden 

die de bedrijven en organisaties via de 

OZB niet-woningen moeten afdragen. 

‘We zorgen ervoor dat het geld dat onder-

nemers jaarlijks betalen terugstroomt 

naar collectieve projecten van diezelfde 

ondernemers’, legt Alan uit. ‘Omdat de 

lijnen zo kort zijn, weten we elkaar goed 

te vinden’, vervolgt hij. ‘Bij elke klus, van 

beveiliging tot een buurtbarbecue, is de 

insteek om dit in samenwerking met een 

lokale partner te realiseren. Een mooi 

voorbeeld hiervan is het Golden Oldies 

Festival in Winkelcentrum Smaragd-
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‘ WE GAAN VOOR NÓG MEER SAMEN- 
WERKING BINNEN UTRECHT!’
In 2017 mag het Ondernemersfonds Utrecht vijf kaarsjes uitblazen. Dit eerste lustrum wordt 

op 30 januari gevierd in TivoliVredenburg. Tijd voor een onderonsje met fondsmanager Alan 

Grommers, die maar wát trots is op wat het fonds in de afgelopen jaren bereikt heeft. 

Alan Grommers, 

Janneke van der Veer 

en Corrie de Gooijer

uit: ‘We gaan 

op 30 januari 

om 15:30 van 

start. Diverse 

sprekers, actief 

in de regio, 

zullen de 

bezoekers inspireren en uitdagen  

om mee te discussiëren over actuele 

onderwerpen. Ook wethouder Jeroen  

Kreijkamp geeft acte de présence.’ De loca-

tie van het evenement, het pas vernieuwde  

TivoliVredenburg, past met haar cen-

trale ligging uitstekend bij de uitstraling 

van het fonds: open, laagdrempelig en 

uiteraard een Utrechts instituut. ‘Belang-

stellenden kunnen zich aanmelden via  

www.ondernemersfondsutrecht.nl/vijfjaar’ 

besluit Alan. 
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