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Jaarverslag 2019

Normaal hebben we een gezellige jaarvergadering, 
maar dit jaar presenteren wij door corona op deze 
wijze het jaarverslag van de Stichting 
Ondernemersfonds Wageningen (SOW) over 2019.

We hebben als SOW wederom stappen gezet in het 
verder zoeken naar nieuwe activiteiten en 
verbindingen met andere partijen. We kijken terug 
op een mooi ensuccesvol jaar waarbij we door onze 
centrummanagers Ilonne en Robert uitstekend
zijn vertegenwoordigd. 
Ik kijk met veel plezier terug op bijvoorbeeld de
Bonnefooiweken en de succesvolle kerstmarkt.

In 2020 zal het anders worden. Niemand weet hoe en 
wanneer alles weer nomaal zal zijn. 
Wat het SOW bestuur wel weet is dat het tijdens de 
coronacrisis, maar ook daarna slagvaardig moet zijn 
om ons centrum sterk te houden! Wageningen heeft 

een mooi, waardevol en toekomstbestendig centrum!

SOW Voorzitter Ruud van Doorn
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Van de centrummanager

In 2019 is een breed activiteitenprogramma opgezet waarbij we met veel
partijen hebben samengewerkt. Het was een jaar waarin we een aantal nieuwe
initiatieven en activiteiten zijn gestart. 

Het Kinderkunstfestival en de Bonnefooiweken staan nog scherp op mijn 
netvlies. Ook de tiende en laatste ‘Dag van de Hoed’ werd gehouden.
Ilonne en ik hebben veel activiteiten georganiseerd en zijdelings
meegewerkt aan diverse projecten. 
We keken vol enthousiasme uit naar 2020, een jaar met uitdagingen en nieuwe 
activiteiten. Niemand weet hoe de toekomst er uitziet. Wageningen heeft een 
sterk centrum, met enthousiaste en bevlogen ondernemers. Ook tijdens en na
corona blijven we de stad op de kaart zetten! 
Waarbij we nog meer insteken op recreatie, toerisme en activiteiten voor alle 
doelgroepen. Ik kijk positief naar de toekomst. Hoewel deze onzeker is, denk 
ik dat Wageningen een centrum heeft dat deze crisis en uitdaging ook zal
overleven. 
We kunnen langzaamaan weer wat activiteiten ontplooien en gaan daar in de 
toekomst zeker mee door. Een markt, sfeerverlichting, belangenbehartiging en 
acties voor alle branches. 

Wij zijn samen de SOW, dus samen maken we onze werkplek, onze verblijfplek 
en ons centrum sterk! 
Heb je een leuk idee voor een activiteit? Of mis je wat in het centrum? 
Mail, bel of kom langs! Op de volgende pagina’s vind je een beknopt overzicht 
van de activiteiten in 2019. 

Op de laatste pagina van dit verslag wordt een aantal zaken genoemd
waar de SOW verder aan werkt.

 Robert Frijlink
 info@wageningencentrum.nl 
 0651190154
 Bergstraat 24 Wageningen

 



2 & 3 februari Wageningen Ruimt Op

In het voor- en najaar is er een opruimingsweekend om de laatste
uitverkoopartikelen aan te bieden. Door Wageningen Schoon werd 
een opschoonwandeling georganiseerd. 

7 april Duurzame Lentemarkt
Het was een heerlijke Duurzame Lentemarkt in 2019. Kraampjes met 
mooie producten, lammetjes en pootgoed! Mooi weer en veel gezel-
ligheid op de Markt.



20 april Boekenmarkt
Al jarenlang is de boekenmarkt in Wageningen een drukbezochte activ-
iteit. Georganiseerd door Boekhandel Kniphorst en de bblthk in 
samenwerking en ondersteund door de SOW.

10 mei Bevrijdingsbraderie 

De jaarlijkse Bevrijdingsbraderie was weer een goede reden voor de
consument om een bezoek te brengen aan Wageningen centrum!



2 juni Brocante en kunstmarkt

Juni is al jarenlang de maand van de Brocantemarkt. In 2019 is er als
aanvulling kunst aan de markt toegevoegd. Het was schitterend weer en
ook de terrassen waren goed gevuld.

29 juni Woetstok

Woetstok is na een paar jaar al niet meer weg te denken op de
kalender van Wageningen. Loburg live draagt zorg voor deze 
 activiteit met ondersteuning vanuit de SOW.



7 juli LEEFfestival

Het LEEFfestival is een evenement waar veel bezoekers een heel jaar naar
uitkijken. Ook in 2019 was dit theaterfestival te bezoeken
in de Wageningse binnenstad.

4 augustus Mosselfestival

Supergezellig en een ongekend succes! Dat is het Wageningse
Mosselfestival. Georganiseerd door ondernemers op de Markt (west) en in
de communicatie ondersteund door de SOW.



30 & 31 aug, 1 sept. Wag. Ruimt Op
In het voor- en najaar is er een actie om de laatste uitverkoop-
artikelen aan te bieden. Door Wageningen Schoon werd een
opschoonvaart georganiseerd en op de Markt was in samenwerking 
met de Kunstfactorij een Kinderkunstfestival.

14 september Dag van de Hoed

De Dag van de Hoed vierde op zaterdag 14 september 2019 het tweede
lustrum. Het Torckpark werd voor de laatste keer omgetoverd tot een 
ware catwalk. Het SOW-bestuur bedankt Odylle Verkuijl en Marja 
Schoenmaker voor alle organisatie-activiteiten in de afgelopen 10 jaar!



6 oktober Wageningen Proeft

Wageningen Proeft is door hevige regenval compleet in het water gevallen.
Aan enthousiasme van standhouders en ondernemers geen gebrek, maar
helaas regende het onafgebroken.

November & december = Bonnefooi weken.

Een succesvolle nieuwe activiteit in 2019 waren de Bonnefooiweken.
Consumenten konden door ondernemers ingebrachte prijzen winnen met
het verzamelen van kassabonnen. Een geslaagde actie met veel respons
vanuit zowel de consument als de ondernemers.



16 november Sinterklaas intocht
Op 16 november kwamen Sinterklaas en Piet voor de laatste keer in deze 
samenstelling met hun pietengroep aan in de Wageningse haven.

Het SOW-bestuur bedankt de organisatie onder aanvoering van Henk van 
der Linden hartelijk voor alle mooie herinneringen en intochten.



Kerst in Wageningen centrum
Tijdens de kerstperiode worden er traditioneel door de SOW op de Markt en
op het Serreplein grote kerstbomen geplaatst. De SOW is erg blij met de
hulp van de Wageningse brandweer en ACV bij de plaatsing. Natuurlijk
hing ook de jaarlijkse sfeerverlichting weer in het centrum.

21 en 22 december kerstmarkt
 
De kerstmarkt van 2019 was een week later t.o.v. eerdere jaren. In het
weekend van 21 en 22 december was de Hoogstraat in kerstsfeer gehuld.
Muzikale ondersteuning van een groot aantal koren en een succesvolle
samenwerking met het Wageningse koor Viva Voce die in de
Johannes de Doper kerk een kerstconcert gaf.



activiteiten SOW

Naast de activiteitenkalender doet de SOW veel meer.
Het bestuur en de centrummanagers zijn bij veel lokale
ontwikkelingen betrokken.

Een opsomming van een aantal activiteiten uit 2019:
* ‘Natuurlijk zijn wij open in de winter’ actie
* Overleg parkeren
* PDV- GDV locaties overleg 
( perifere detailhandel verstigingen en grootschalige detailhandel vestigingen)
* Klimaatpartner gemeente Wageningen
* Bondgenoten samenwerking  
(afstemming en netwerk met o.a. politie/gemeente/woningstichting/Startpunt)
* Overleg website Proef Wageningen en Wageningen centrum
* Recreatie en toerisme
* Afvalcollectief (afvalinzameling Wageningen centrum)
* Samenwerking met In-retail, de brancheorganisatie voor nonfoodwinkels
* Verschillende samenwerkingen zoals Wageningen Werkt duurzaam
* Dijkdenkers
* Uitbreiden Proef Wageningen Cadeaubon netwerk
* Werkgroep snelle fietsroute Ede-Wageningen
* Ontwikkelingen Duivendaal
* Aan de slag met de binnenstad
* Samenwerking Viva Voce tijdens kerstconcert
* Termijnverlenging SOW
* Contact gemeente



Jaarverslag accountant
 
Het SOW moet elk jaar financiële verantwoording afleggen en transparant 
werken. Daarom laten wij het jaarrapport opstellen door onze accountant 
(Schuurman en de Leeuw). 
De jaarrekening is voor alle ondernemers in te zien op onze website achter 
de inlogpagina op wageningencentrum.nl. 
Heb je de inloggegevens niet meer? stuur dan een mail aan 
info@wageningencentrum.nl . 

Mochten er verder nog opmerkingen of vragen zijn dan horen wij deze 
natuurlijk graag via: info@wageningencentrum.nl. 

Ook is het natuurlijk mogelijk gebruik te maken van het inloopkwartier op 
onze bestuursvergaderingen of om een goed idee formulier in te sturen.
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