Jaarbericht OSV
Dit jaarbericht is een samenvatting van de activiteiten en resultaten van
de OSV in 2016. Onze doelstelling is het ondernemerschap in Stichtse
Vecht bevorderen. Onze toetssteen daarbij is: ‘is het goed voor het
economisch klimaat?’ Deze vraag stellen wij bij iedere actie. Ons motto
is kernachtig: ‘Samen Welvarend’.
De focuspunten van de OSV voor 2016-2017 zijn ambitieus. Hieronder
zie je deze vier focuspunten op een rij. Aan de hand van deze punten
lees je over onze activiteiten en de resultaten.

1. OSV is dé ondernemersvereniging voor Stichtse Vecht

Wie we zijn
De OSV is in 2011 - na de gemeentelijke herindeling - ontstaan uit haar
voorgangers, de VOBMO en VOLG.
De OSV heeft 160 individuele leden. Ook ondernemers- of bedrijfsverenigingen
kunnen zich aansluiten. Deze verenigingen waren in 2016 aangesloten bij de
OSV:
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemersvereniging Kockengen (120 leden)
ZZP Platform (90 leden)
Bedrijvenbelangenvereniging Herenweg/Gageldijk (25 leden)
Winkeliersvereniging Breukelen (40 leden)
VvE Techniekweg (25 leden)
Ondernemersvereniging Nautisch Centrum Breukelen (10 leden)
Kopersbelangen Stichtse Vecht

Wat we doen
Wij ontwikkelen ons steeds verder tot een netwerkorganisatie met een
faciliterend bestuur en project-/ werkgroepen met actief deelnemende leden. Een
voorbeeld hiervan is de werkgroep recreatie en toerisme die is ontstaan na een
inspirerend R&T-evenement in februari.
Uiteraard zetten wij ons ook in voor specifieke vragen van onze leden. Dit jaar
zijn wij een aantal keer in de bres gesprongen voor ondernemersbelangen op
bedrijventerreinen. Ook MVO en bereikbaarheid zijn onderwerpen waarover wij
onze standpunten naar voren brachten.

Ons bestuur
We hebben tien bestuursleden op 31 december 2016:
Angelika Pelsink,
Henk Bosman,
Gerdine van Loon,
Adrie de Lange
Steven Rosman
Harry Spruijt
Lex Meijers
Joost Oorschot
Willem Sorel
Leo Vonk

voorzitter
secretaris
penningmeester

Onze bestuursleden hebben een of meerdere eigen aandachtsgebieden.

2. Het zakelijke ontmoetingspunt van ondernemend Stichtse Vecht

Onze bijeenkomsten
We organiseren aantrekkelijke en aanstekelijke netwerkbijeenkomsten.
Bijeenkomsten die het ondernemersklimaat, -initiatief en ondernemerschap
positief beïnvloeden en die aansluiten bij de doelstellingen van de OSV voor dat
jaar.
•

•

•

•

•

2016 begon met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met
stamppotbuffet in de Olifant, waarbij burgemeester Marc Witteman de
ondernemers complimenteerde.
10 februari in de Olifant een succesvolle bijeenkomst voor en door
ondernemers in Recreatie & toerisme. Er was een minimarkt en veel
interactie. Daarnaast beleefde de gemeente een primeur in de vorm van
Pecha-Kucha.
Diverse netwerkborrels bij de Heeren van Maarssen. De belangstelling
was zo wisselend dat in de loop van het jaar besloten werd dit niet verder
voort te zetten. In plaats daarvan organiseren we, op verzoek van onze
leden, voortaan jaarlijks 1 tot 2 grote spraakmakende bijeenkomsten.
21 april vond de ALV plaats bij Bouwbedrijf van Engen, de winnaar van de
ondernemersprijs Stichtse Vecht 2015-2016. Kort hierna meldden zich
twee aspirant-bestuursleden waar we erg blij mee zijn.
In mei vond bij autobedrijf Knoop een bijeenkomst plaats over snel
internet.

•

•

•
•

Op 14 september hadden we de traditionele BBQ met de gemeente in de
tuin en restaurant van het gemeentehuis te Maarssen. Hier was de
presentatie van het LinkedIn-platform Ondernemend Netwerk Stichtse
Vecht, ONS. Dit platform kent inmiddels meer dan 300 leden. Om de
ondernemers kennis laten maken met LinkedIn is een LinkedIngoeroe
ingevlogen om een presentatie te geven. In de weken daarna volgden
workshops voor geïnteresseerde leden.
Op18 november deden we mee aan de Dag van de Ondernemer. Op
deze dag werd door de gemeente de Rode Loper uitgerold voor de
bedrijven. Arie van Wouwe, projectleider en kwartiermaker voor het
project Parkmanagement, was aanwezig en tekende samen met het
bestuur van de OSV het contract Parkmanagement, onder veel
belangstelling van de lokale pers.
Eind december waren de leden te gast voor een culinaire vaartocht op
de Vecht. Een echt hoogtepunt!
Tot slot maken wij informatieve bijeenkomsten van andere
organisaties bereikbaar voor onze leden. Zo zijn leden uitgenodigd voor
lezingen bij Nyenrode en MKB Utrecht. En bij de beursvloer en het
Statenontbijt, of voor een bijeenkomst met het provinciaal bestuur over de
bereikbaarheidsproblemen bij het knelpunt Zuilense Ring/A2. De
bijeenkomst ‘De Nieuwe Winkelstraat’ door Rabo en gemeente was een
groot succes. Er waren ruim 100 deelnemers.

Online ontmoeten
Ontmoeten doe je niet alleen fysiek. Op het digitale vlak levert de OSV haar
bijdrage door blogs van bestuursleden en een digitale nieuwsbrief. De website is
verbeterd en we twitteren dagelijks. Ook hebben wij ons ingezet voor het digitale
platform voor ondernemers op LinkedIn: Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht
(ONS). Regelmatig levert de OSV een bijdrage aan ONS.

3. De collectieve belangenbehartiger voor het ondernemersklimaat
in Stichtse Vecht
Hiervoor zetten wij ons in:
We staan voor de belangen van onze leden in Stichtse Vecht. Onderwerpen
waar we ons hard voor maken zijn: digitale bereikbaarheid/snel internet
(glasvezel), parkmanagement, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, behoud
koopkracht in de kernen, recreatie en toerisme. We doen dit via deze projecten:
Ondernemersdatabank
Op onze website hebben we ruimte gereserveerd voor het opzetten van een
database. Deze ondernemersdatabank is bedoeld voor ondernemers die
gevonden willen worden door inkopers, onder andere van de gemeente. In 2016
deden we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de kosten. In 2017 wordt
definitief besloten of we hiermee doorgaan en zo ja, hoe we dat doen.
Parkmanagement
Arie van Wouwe en Jan Meijer zijn aangetrokken om kwartiermaker te zijn voor
Parkmanagement in Stichtse Vecht. De laatste maand van het jaar is contact
gelegd met de eerste bedrijven van de 12 bedrijventerreinen die meegenomen
worden in het project.
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in contact met het ROC in
Hilversum voor een retailproject in de dorpskernen. Er is een lesprogramma
gemaakt en we legden contact met ondernemers die bereid waren te
participeren. Toch is het project nooit tot uitvoering gekomen. De
onderwijsinstelling legde tot onze teleurstelling haar prioriteiten elders.
Kwartaaloverleg met de gemeente Stichtse Vecht
Dit overleg gaat over het economisch beleid van de gemeente. Vast agendapunt
is de monitor programma economie. Het programma omvat een breed pakket
aan activiteiten. Van quick wins tot langlopende trajecten. We denken mee over
de bereikbaarheid van ondernemend Stichtse Vecht, toekomstbestendige
bedrijventerreinen, leefbare kernen (retail), het vestigingsklimaat, de
regelgeving en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan
ondernemers binnen Stichtse Vecht. Waar het mogelijk is, werken we samen met
de gemeente om de economische visie van de gemeente uit te voeren.

Glasvezel
Snel internet is van groot belang voor ondernemers. Hier is de gemeente
inmiddels, mede door onze bemoeienis, van doordrongen. We houden
bijeenkomsten waarbij we de collectieve mogelijkheden onder de aandacht
brengen bij bedrijven.
Oriëntatie op toerisme en recreatie in de Stichtse Vecht
Carlijn Leenders, Manager Utrecht Marketing bij Toerisme Utrecht, gaf het
bestuur een presentatie over mogelijke strategische scenario’s en de kansen
voor Stichtse Vecht in relatie tot Amsterdam en Utrecht. Het was een zeer
boeiende en leerzame uiteenzetting op basis waarvan het bestuur haar eigen
visie kan ontwikkelen.

4.
De interne en externe vertegenwoordiger van ondernemend
Stichtse Vecht
We representeren de ondernemers van Stichtse Vecht. Lokaal laten wij van
ons horen bij de gemeente Stichtse Vecht en regionaal via Platform Bedrijven
Utrecht West bij de provincie Utrecht. Ook onderhouden wij contacten met
regionale ondernemersverbanden. Tot slot zijn we in 2016 een
mediasamenwerking aangegaan met RTV Stichtse Vecht.

