
Stichting Ondernemersfonds Putten 
 

 
  

 

Putten, 13 augustus 2018 

 

Geachte deelnemer van “Stichting Ondernemersfonds Putten”, 

 Op 30 januari 2015 is ”Stichting Ondernemersfonds Putten” opgericht met als doel de coördinatie 

tussen de deelnemers( de belastingplichtigen inzake de reclamebelasting) en  de gemeente Putten te 

bewerkstelligen en de uitvoering van de activiteiten in het dorp te realiseren en te bevorderen. 

Het jaar 2015 was een overgangsjaar waarin de activiteiten al door het WCP waren ingevuld. 

Inmiddels is 2107 afgerond en loopt 2018 en doen wij weer de nodige ervaringen op. 

In de deelnemersvergadering van 12 september 2017 is het evaluatierapport inzake de reclame 

belasting besproken en is het convenant met de gemeente Putten met 4 jaar verlengd tot 

31 december 2021. 

 

Ook in de toekomst zal de evenementencommissie van het WCP samen met de VVV evenementen 

blijven organiseren en coördineren en de  uitvoering moet nu verder worden gestroomlijnd qua 

activiteiten alsook  financiën binnen de kaders van het convenant met de Gemeente Putten. 

Voor het komende jaar 2019  willen wij als bestuur u allen tijdig erin betrekken en dat u als 

deelnemers ideeën en acties kunnen inbrengen zodat aan allen recht wordt gedaan. 

Het gaat echter niet alleen over evenementen, maar ook over sfeer verlichting in de wintermaanden, 

achtergrond muziek bij speciale dagen enz. 

Ter zake de financiën zullen wij u informeren hoe vanuit de geplande activiteiten de kosten worden 

toegerekend en  verder reserveringen worden begroot; de penningmeester zal daartoe een 

toelichting geven. 

Wij nodigen u allen uit voor een bijeenkomst op maandag  3 september 2017 om 20  uur  in de 

Huifkar aan de Kerkstraat 67,  3882BN  Putten. 

  



Stichting Ondernemersfonds Putten 
 

 
Inloop 19.30 uur tot 20.00 uur. Start vergadering 20.00 uur met als 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Inleiding door de voorzitter. 

3. Toelichting door de penningmeester. 

4. Interactie met de deelnemers die ideeën dan wel ervaringen kunnen inbrengen en uit- 

wisselen. 

5. Plan de campagne voor het komende jaar. 

6. Wat verder ter tafel komt 

7. Afscheid Gerard Van Soest en intro Ben Kooyman die hem opvolgd. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Graag  hopen  wij u als betrokkenen en in ieder geval als belanghebbende , op die vergadering te 

mogen ontmoeten en wilt u zich opgeven via e-mail: info@sop-putten.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van SOP 

Mr J.L. de Lange, voorzitter 

H. van Looijengoed, secretaris 

H.A. Lubbersen, penningmeester 

S. Datema, bestuurslid 

B.Kooyman,  bestuurslid 

 


