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Algemeen
We kijken terug naar het jaar 2017. De activiteiten binnen de vereniging en in de buitenwereld staan
niet stil op 31 december van het jaar. Daarom schenken we in dit jaarverslag ook aandacht aan een
aantal doorgaande lijnen.
Ontwikkelingen binnen de vereniging
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2017 zes keer: 10 januari, 7 maart, 23 mei, 11 juli, 26 september
en 14 november.
De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 19 januari.
Op de Algemene Ledenvergadering van 8 juni de ‘vaste’
punten als jaarverslag en jaarrekening 2016 en
bestedingsvoorstellen voor fondsgelden. Haskia Kramer van
reisbureau Internoord en bestuurslid van het businessnetwerk
rond vliegveld Eelde, GRQ, sprak over de ontwikkelingen rond
de luchthaven en het naar haar mening belang van het
voortbestaan en de uitbouw daarvan.
De najaarsvergadering vond plaats op 16 november. De ALV stelde de begroting voor 2018 vast
evenals de ingediende fondsvoorstellen. Benjamin Derksen van Frank nam ons mee in de
ontwikkelingen rond online verkoop en de gevolgen daarvan voor de retail; die zijn met name in de
periferi verontrustend.
Contact met de leden
In het verslagjaar vonden naast de reguliere ledenvergaderingen
bedrijfsbezoeken plaats. Op bezoek bij Doesburg Autoverhuur waar Jaap
de ontwikkelingen rond de auto(verhuur)markt schetst: meer nadruk op
huur en deelgebruik in plaats van op eigen autobezit.
De vereniging organiseerde met Speed Soccer een barbeque aan de kade.
De Nieuwjaarsbijeenkomst bij GROPO mocht zich in een grote
belangstelling verheugen.
Wederom veel aanloop bij de VBNO-stand op de Promotiedagen.
En er was een gezamenlijke netwerkbijeenkomst van alle
bedrijvenverenigingen in het Groninger Museum waarover verderop meer.
Het Fonds
Het Fonds (voor ondernemend Groningen) is in 2017 het zesde jaar ingegaan. Met een
opslagpercentage van 6 % was er voor de VBNO voor 2017 circa € 130.000,- beschikbaar.
Er zijn in 2017 diverse aanvragen ingediend:
• Promotiecampagne OOGTV
• Collectieve beveiliging 2017
• Groninger Ondernemingscourant (GROC) 2017
• Verenigingsmanagement 2017
• Onderzoek Winkelcentrum Lewenborg
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Promotiedagen 2017
Netwerkbijeenkomst 2017
Collectieve beveiliging 2018
Eurosonic 2018
GROC 2018
OTP 2018
Website
Deelname Hannover Messe
Verenigingsmanagement 2018
Het Fonds is geevalueerd: gewogen en goed bevonden. Over vier jaar vindt een
nieuwe evaluatie plaats. Voorlopig kunnen we dus door en staan mogelijkheden voor
(co)financiering van interessante projecten open.
Bedrijvenverenigingen

De voorzitters van de 4 bedrijvenverenigingen overleggen in het zogenaamde voorzittersoverleg
regelmatig over zich voordoende zaken die de gezamenlijkheid aangaan. Daarnaast is er de Koepel
waarin met gemeente en onderwijsinstellingen aan nieuwe samenwerkingsprojecten wordt gewerkt.
Communicatie

Iedere vereniging heeft zijn eigen communicatiekanalen en er is
een gezamenlijk platform in de vorm van de Groninger
Ondernemerscourant (GROC) met een papieren en een digitale
versie. De opzet is dat de verenigingscommunicatie en die via de
GROC elkaar versterken. In de praktijk blijkt dat ook zo te
werken.

Beveiliging bedrijfsomgeving
Via de stichting Beveiliging Bedrijfs Omgeving Groningen (BBOG) werken we
samen met de bedrijvenverenigingen West en Zuid-Oost aan een veiliger en
schonere bedrijfsomgeving. Eind 2016 is een fikse sprong voorwaarts gemaakt.
Nu rijden er elke avond en nacht negen auto’s over de bedrijventerreinen. De
surveillanten spieden en speuren naar ‘ongerechtigheden’. Aandachtspunten
ten aanzien van beheer en onderhoud van de publieke ruimte en het
straatmeubilair worden genoteerd en aan de gemeente doorgegeven. De kosten
van de collectiviteit komen ten laste van Het Fonds (voor ondernemend
Groningen). De gemeente doet ook een duit in de zak. We werken samen met
gemeentelijke instellingen en met de politie en de brandweer. Het collectief
stuurt aan en beveiligingsbedrijf CRUON voert uit. Vaste routes zijn uit den boze.
De surveillance gebeurt op basis van input van de bedrijvenverenigingen en de
‘aangesloten’ partijen en natuurlijk speelt eigen waarneming ook een
belangrijke rol.

3

OpenStad
OpenStad is een initiatief van ondernemers verspreid over de hele stad. Men wil de deuren letterlijk
open gooien. Het initiatief wordt voorlopig voor driejaar ondersteund met middelen vanuit Het
Fonds. Op 20 maart 2017 de tweede editie. Ten opzichte van 2016 constateren we een daling in het
aantal deelnemende bedrijven. In 2018 wordt het een andere aanpak en ligt de uitvoering bij het
OTP.
Netwerkbijeenkomst Groninger Museum

Voor de derde keer in successie organiseerden we
een gezamenlijke netwerkbijeenkomst voor de
leden van alle bedrijvenverenigingen. Het speelde
zich af in Het Groninger Museum. In kleine groepjes
werden de diverse tentoonstellingen en zalen
bezocht. Mede dankzij de catering en de muziek
verzorgd door studenten van het Prins Claus
conservatorium werd de bijeenkomst een success.
Extra toetje was de uitreiking van de Jans Catsprijs
aan Het Groninger Museum door Burgemeester
Peter den Oudsten. Vrijwilligers en medewerkers
van het museum leidden ons door het gebouw.
Iedere rondleid(st)er had zijn of haar eigen
specialiteit en dat leidde al met al tot zeer
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interessante gesprekken. Heel bijzonder dat de Jans Cats prijs voor het Groninger Museum in het
Groninger Museum door Burgemeester Peter den Oudsten werd uitgereikt. Cateraar Bos & Bos liet
zich van zijn beste kant zien. Vele VBNO ‘ers waren getuige van dit festijn.
Uitwisseling kennis en ervaring
Elke vereniging organiseert bijeenkomsten waar kennis en ervaring worden uitgewisseld. We zien dat
die uitwisseling steeds meer ook voor de leden van de andere verenigingen wordt opengesteld. De
relaties tussen de verenigingen en de leden krijgen daardoor een ‘boost’.
Eurosonic
Eurosonic zorgde weer op een groot aantal bezoekers uit binnen- en buitenland. Eurosonic Air, het
voor iedereen gratis toegankelijke onderdeel van Eurosonic in de open lucht, trok veel bezoekers uit

Stad en Ommeland. Dit onderdeel is mogelijk mede dankzij een fikse bijdrage uit Het Fonds (voor
ondernemend Groningen).
Ontwikkelingen binnen het VBNO-gebied
In januari 2017 begonnen we met de tweede serie TV spotjes op OOGTV. Nog eens 20 bedrijven in
het VBNO-gebied maakten gebruik van het aanbod om OOG een promotie filmpje te laten maken. De
filmpjes waren vervolgens op de uitzendingen van OOG te zien. Deze promotieactie is een groot
succes gebleken. 40 bedrijven hebben uiteindelijk meegedaan.
Het Groninger Landschap koopt grond in het gebied van de oude Hunzeloop. Het is de bedoeling om
de Hunze duidelijker zichtbaar en toegankelijker te maken. Minder steile bermen. De bomen moeten
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vanwege een ziekte helaas voor een belangrijk deel worden gekapt. En de gemeente wil de

hemelwaterafvoer van de aanliggende bedrijven van de riolering afkoppelen en het water naar De
Hunze afvoeren. Meer water in de rivier, meer stroming en meer natuurlijke afvoer richting zee.
Arcadis verichtte een onderzoek, quick scan, naar de kansen en mogelijkheden voor een kabelbaan
van Kardinge naar de rand van het centrum, vlakbij UMCG Noord. Conclusie: een kabelbaan biedt
veel en kost relatief weinig maar kan financieel niet opboksen tegen het huidige openbaar vervoer
met bussen op doorgaande lijnen. Dat komt omdat in de huidige OV-kosten niet de kosten van de
infrastructuur zijn opgenomen. Bij aanleg van een kabelbaan moet dat wel en daardoor is het in feite
een ongelijke ‘wedstrijd’.
Onder de paraplu van OLEX vindt nog onderzoek plaats naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de
Oosterhamrikzone, vooral aan de oostkant van het Van Starkenborghkanaal: Ulgersmaweg en
omgeving. Met name speelt het verkennen van samenwerkingsconstructies tussen gemeente en
vastgoedeigenaren om tot gezamenlijke ontwikkeling van het gebied te komen. Het onderzoek moet
ook concrete voorstellen voor het Simmerenterrein opleveren, al dan niet tijdelijk.
De gemeente ontwikkelt plannen ontwikkeld om de Oosterhamrikzone een toegangspoort voor de
oostkant van de stad te laten zijn. In feite gaat het om een combinatie van busverkeer en het andere
verkeer. Het college heeft zijn keuze voorlopig gelegd op een variant waarbij het verkeer door de
Oosterparkwijk en de Professorenbuurt wordt gesplitst in een stroom overig en een stroom bus
welke stromen wel gezamenlijk de oversteek over het Van Starkenborghkanaal zullen maken met
een nieuwe brug ter hoogte van de Vinkenstraat. In een ‘tijdelijke’ situatie zal de huidige
busbaanbrug voor alle verkeer worden open gesteld. De gemeenteraad moet hierover nog het
definitieve besluit nemen.
In 2017 was het VBNO-gebied minder goed bereikbaar. Vanwege een aanvaring moest de zuidelijke
brug over de Oostersluis worden gerepareerd en kon het verkeer gedurende zes weken alleen maar
van de noordelijke brug gebruik maken. Vervelend voor de weggebruikers en vooral voor de fietsers
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omdat omrijden een flink eind om is en veel extra tijd kost. Zelden zijn er zulke files fietsers vertoond.
Met de ombouw van de zuidelijke ringweg komt
ook de bereikbaarheid van ons gebied onder
druk te staan. Samen met de Groninger
bedrijvenverenigingen probeert Groningen
Bereikbaar te bewerkstelligen dat zoveel
mogelijk mensen op een andere manier of op
een ander tijdstip naar hun werk in Groningen
gaan. Eind 2017 zijn de mensen van Groningen
Bereikbaar daarvoor op campagne gegaan
onder meer door persoonlijk
bereikbaarheidskranten te overhandigen.

De Voedselbank verhuisde van de Oosterhamrikkade
naar een mooi opgeknapt pand aan de Ulgersmaweg.
Voor VBNO aangrijpingspunt voor de overhandiging van
een cheque. De mensen van de Voedselbank hebben dit
gebaar zeer gewaardeerd.
Tot slot in dit overzicht nog de melding dat het bestuur inmiddels opdracht heeft gegeven voor de
bouw van een nieuwe website en een aansluitende app. Op de nieuwe website een nieuw logo
waarmee u inmiddels kennis heeft kunnen maken.

VBNO financieel
In de separaat bijgevoegde jaarrekening vindt u het financieel verslag over 2017. Naar de inhoud
daarvan mogen we u verwijzen. Hier kan alvast worden verklapt dat de VBNO 2017 met een klein
negatief saldo heeft afgesloten.

7

Besluitvorming ALV 7 juni 2018
De Algemene Ledenvergadering bijeen in haar vergadering van 7 juni 2018, heeft besloten het
Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 2017, zoals opgesteld door Bastiaan Accountants goed te keuren
en vast te stellen.
Groningen, 7 juni 2018

Voorzitter Guus Vries
Penningmeester Erik Mostert
Secretaris Bert Oost
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