Jaarverslag SOW 2017
Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van de Stichting
Ondernemersfonds Wageningen (SOW) in 2017.
Het jaar 2017 was een jaar waarbij het bestuur van het SOW verder op zoek is gegaan
naar de samenwerking in het Wageningse centrum. We kunnen melden dat bij een
aantal activiteiten de samenwerking hechter is geworden. Ook is er getracht om met de
gemeente Wageningen te komen tot een goed parkeerbeleid en bijbehorende
parkeervisie, dit proces loopt nog steeds. Ook de communicatie d.m.v. de maandelijkse
nieuwsbrief naar de SOW ondernemers, het inloopkwartier en het goed-idee formulier
zijn in 2017 doorgezet.
In 2017 werd er extra advertentiebudget ingezet om de maandelijkse koopzondag bij
het grote publiek bekend te maken. Hier zullen we in de komende jaren meer de social
media kant gaan ontwikkelen, dit valt samen met een nieuw duo centrummanagers Ilonne
Bongers en Robert Frijlink, dit duo vervangt per 1 januari 2018 Tom Kool als
centrummanager. Het SOW heeft de samenwerking met Tom Kool in goed overleg, na
een jarenlange samenwerking beëindigd.
Het budget van het SOW komt voort uit de reclamebelasting en subsidies van de
gemeente Wageningen
• ondersteuning van de Sinterklaasintocht.
• Kwijtschelding inningskosten door het te laat versturen van de aanslagen.
• 1ste van 2 jaar € 25000,00 ondersteuning door de gemeente Wageningen.
Het SOW bestuur merkt dat er mede door de continuering van de maandelijkse
koopzondag een extra belasting is gekomen van het te besteden bedrag aan inkomsten,
vandaar dat de eerder genoemde ondersteuning van € 25000,00 door de gemeente in
2017 & 2018 zeer welkom was/is, het voortbestaan van de stichting was er mee
verbonden.
De ondersteuning door de gemeente Wageningen is naast het op orde krijgen van de
financiën, ook toegekend om het SOW in samenwerking met de gemeente op zoek te
laten gaan naar een “eerlijkere” heffingsmethode voor de binnenstad-ondernemers.

Het SOW heeft als insteek voor een andere heffings-methode dat iedereen die gebaat is
bij een bruisend centrum daar aan bij zou moeten dragen. Het bestuur denkt daarbij aan
ondernemers en pandeigenaren en andere belanghebbenden van een gezond en
economisch welvarend centrum.
Met voorgenoemde heffingsmethode in gedachten, is het bestuur van mening dat er voor
de nabije toekomst naar een city-branding (citymarketing) toegewerkt moet worden.
Parkeren is een punt wat elk jaar veel aandacht krijgt van het bestuur en
centrummanager, zoals al eerder genoemd is een visie en open communicatie nodig om
te komen tot een oplossing voor de parkeerproblematiek die in 2017 groter is geworden
door de bekendmaking van de sluiting van het Duivendaal parkeerterrein. Er zijn door
de gemeente Wageningen in goed overleg al een paar quick-wins qua parkeerplekken
aangepakt, maar nog niet genoeg om het verlies van de parkeerplekken te compenseren.
Hiervoor zijn in 2018 met een nieuwe gemeenteraad verder duidelijke stappen nodig.

Het Jaarprogramma 2017
Het jaarprogramma 2017 staat hieronder beschreven en in rood aangegeven op welke
wijze we als SOW kosten hebben gemaakt, dit om een algemeen beeld te geven van ons
programma 2017. Dit naast de vaste lasten te vinden in onze jaarrekening.
Januari
8 januari koopzondag
pagina advertentie en samenwerking met “het Gilde”
21-22 januari Bluesroute
Samenwerking met cultuur en advertentie
28 januari WAK Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club

Februari
4-5 februari Super Voordeeldagen
advertentie muziek, portaalborden
5 februari koopzondag
advertentie

Maart
5 maart koopzondag
advertentie
31 maart Modeshow
advertentie en opzetten show

April
1 & 2 april Lenteweekend
advertentie en kramen op markt samenwerking met Sparkle Events,
portaalborden
2 april Koopzondag
advertentie
15 april Boekenmarkt (zaterdag)
advertentie en bijdrage SOW, portaalborden
27 april Koningsdag
SOW zoekt naar samenwerking.

Mei
5 mei Bevrijdingsfestival
SOW zoekt meer contact met het 4/5 comité over parkeerplaatsen
7 mei Koopzondag
advertentie
12 mei Bevrijdingsmarkt
advertentie en braderie organisatie Krokos events, portaalborden

Juni
5 juni Tweede pinksterdag ‘koopzondag’
advertentie
Cultuurweekend ‘like Edinburgh’
24 juni Woetstok
Advertentie en sponsoring en portaalborden.

Juli
2 juli Leeffestival
advertentie en sponsering en portaalborden
Zomerorkest
SOW activiteit, advertentie.

Augustus
6 augustus koopzondag
advertentie
25 & 26 augustus Super voordeeldagen
advertentie, kramen en portaalborden
September
3 september koopzondag
advertentie
9 september Dag van de Hoed, Molenmarkt & Typisch Wageningen
Dag van de hoed, advertentie en organisatie door Sparkle Events.
16 & 17 september Kunstmarkt

Oktober
31 september & 1 oktober Kook en koopweekend
Organisatie Sparkle Events en advertentie, portaalborden
7 oktober Weekend van de wetenschap
Oktober Popronde

November
5 november koopzondag
advertentie
18 november Sinterklaas intocht
Sponsering aan organisatie
26 november Sint koopzondag
advertentie
30 november donderdag koopavond
advertentie

December
3 december koopzondag
advertentie
16 &17 december kerstmarkt en koopzondag
advertentie, markt door Krokos Events en portaalborden
21 december donderdag Kerst koopavond

