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Bedrijvenvereniging WEST werkt op de bedrijventerreinen Corpus den Hoorn, Kranenburg, Martini Trade Park, Westpoort, Peizerweg, Hoendiep, Friese Straatweg, Zernike Campus 
en Healthy Ageing Campus. 
 
Daarnaast zijn winkeliersverenigingen Helpman, Overwinningsplein, Hoogkerk, Woonboulevard, Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en Reitdiephaven aangesloten. 
 
WEST houdt zich namens de bedrijven in Groningen West bezig met zaken die zich afspelen rondom de economische agenda van Groningen en heeft bijzondere aandacht voor de 
thema’s schoon, heel, veilig, duurzaamheid en bereikbaarheid. 

 
NOTITIE 
 
 
Aan:  Bestuur WEST 

Van:  Klaas Holtman 

Datum: november 2018 

Betreft:   aanpassing Huishoudelijk Reglement in verband met vervallen van Beoordelingscommissie 

 

5. Fonds Ondernemend Groningen  

De Bedrijvenvereniging WEST is belanghebbende bij Het Fonds Ondernemend Groningen (Het Fonds), dat 
zich onder meer ten doel stelt om via ondernemersorganisaties als de Bedrijvenvereniging WEST 
collectieve initiatieven van groepen ondernemers geheel of gedeeltelijk financieel te ondersteunen. 
Bedrijvenvereniging WEST en andere collectieven kunnen aanvragen bij Het Fonds indienen voor 
aanvullende financiering. Het onderhavige artikel bevat regels voor de verwerking en beoordeling van 
bedoelde financieringsverzoeken.  

De Algemene Ledenvergadering (ALV) machtigt het bestuur om aanvragen elk tot een maximum van € 
50.000,- per jaar goed te keuren. De aanvragen mogen een maximale looptijd hebben van 3 jaar. 
Aanvragen boven de € 50.000,-, of met een langere looptijd dan 3 jaar, kunnen slechts worden 
goedgekeurd door de ALV.  

Het bestuur legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af van de goedgekeurde projecten/aanvragen. 
Bij de behandeling van de begroting geeft het bestuur een indicatie van de besteding van de 
fondsmiddelen in het begrotingsjaar. 
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Verzoeken voor een bijdrage uit de middelen van Het Fonds van WEST kunnen uitsluitend worden 
ingediend via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van Bedrijvenvereniging WEST: 
www.bedrijvenverenigingwest.nl. Verzoeken die niet aan de onderstaande beoordelingscriteria voldoen, 
zijn niet ontvankelijk:  

C. Beoordelingscriteria 

WEST hanteert de volgende beoordelingscriteria 

a) De aanvraag dient ter versterking van de economische bedrijvigheid in de stad Groningen; 
b) Zuiver commerciële initiatieven zijn uitgesloten; 
c) De financiële inbreng van initiatiefnemers, de gemeente en de aangevraagde middelen is in 

verhouding; 
d) Er is geen indicatie dat de aanvraag misbruik van middelen zal opleveren of anderszins twijfel aan 

de moraliteit van de aanvrager(s). 
 
 

Het bestuur motiveert indien afgeweken wordt van genoemde criteria. 
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