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Het Jaarverslag 2019 vind u op de volgende pagina’s 
en is opgebouwd uit een verenigingsverslag 2019, 
collageverslag van activiteiten door de verenigings-
manager, het financiële jaarverslag met het verslag 
van de kascommissie.

Graag bedank ik de medebestuursleden Stefan 
Mak, Jeroen Dorreboom, Flip Roordink, Joop Kruit, 
Harry Watermulder, Fokko Kip en Rob van Duuren 
voor hun handen uit de mouwen mentaliteit, inzet, 
feed back en creativiteit. Verenigingsmanager Nico 
Borgman ondersteunt met Carina Doesburg op het 
secretariaat met daadkracht en humor het bestuur, 
eigenlijk is weinig hun teveel. Veel leden springen 
gevraagd en ongevraagd vaak bij met ideeën en 
suggesties hoe zaken beter en sneller aangepakt 
kunnen worden. Dank ook aan de kritische volgers 
die ons scherp en bij de les houden. 

12,5 jaar jong staat WEST volop op de kaart in 
economisch Groningen. In samenwerking met de 
zustervereniging GCC, ZO, VBNO maar ook onder- 
wijsinstellingen, gemeente en provincie wordt met 
beleving gezocht naar maatregelen die helpen  
om de economie in Groningen te versterken.  
Een economie die er eind 2019 goed voorstond  
en die vertrouwen geeft in de toekomst, ook  
met de gevolgen van de COVID-19 effecten.  
Niet voor niets hanteren wij vaak de slogan  
#alleengajesnellersamenkomjeverder.  

WEST werkt met vertrouwen aan de  
wijzingen van de toekomst.

Goede zaken.

Klaas Holtman, voorzitter

Voor u ligt het verenigingsverslag 2019 van Bedrijven-
vereniging WEST. Bij gelegenheid van het 12,5 jarig 
bestaan van WEST is nog eens uitgeschreven waar 
WEST voor staat. Met deze uitgangspunten wil WEST de 
komende periode het gesprek aan met leden en andere 
stakeholders om na te denken hoe het plan voor de 
volgende beleids- 
periode eruit kan gaan zien. Dit plan wordt in de ALV 
van najaar 2020 aan u gepresenteerd. 

COVID 19 heeft de laatste maanden natuurlijk een 
forse verlammende deken over de economie gegooid. 
Veel onduidelijkheden en een langzamerhand steeds 
duidelijker beeld dat het economie zich na de crisis zal 
veranderen en dat veel bedrijven het moeilijk hebben 
om de huidige crisis te overleven. De gevolgen zijn 
nog niet te overzien anders dan dat volksgezondheid 
er nu om vraagt de voorschriften strikt te volgen. 
Veel ondernemers zijn teruggeworpen en zullen alle 
creativiteit en ondernemerschap nodig hebben om 
zich voor te bereiden om de nieuwe economie. De 1,5 
meter economie zal het nodige betekenen voor de 
vrijetijdseconomie maar betekent ook het nodige voor 
de innovatieve bedrijven op de campus. 

IN
LE

ID
IN

G



WEST doet WEST doet

6

verenigingsverslag 2019 verenigingsverslag 2019

7

WEST staat voor de bedrijventerreinen 
en de wijkwinkelcentra

Natuurlijk heeft WEST voortdurend oog voor  
maatschappelijke ontwikkeling. Niet alleen biedt 
WEST een platform waar ondernemers elkaar 
ontmoeten, ook ondersteunt WEST besturen van 
wijkwinkelcentra en andere initiatieven om hun 
plannen verder te brengen en uit te voeren.  
Plannen die de leef- en verblijfsomgeving verbe- 
teren en plannen die het verblijf en toestroom  
van bewoners in de wijkwinkelcentra verbeteren. 
WEST staat met het Servicepunt Detailhandel  
voor de belangen van ondernemers in de wijkwinkel- 
centra en meent dat dankzij levendige centra de leef-
baarheid van de stad en de wijken wordt verbeterd.

 

In concreto zijn in 2019 de  
volgende projecten ontwikkeld:

Paddepoel - Planvorming over marketing en  
communicatie Samenwerking met Hanze- 
hogeschool over marketingactiviteiten;

Helpman - Onderzoek naar branding van  
het gebied, verfraaiing van het gebied door  
diverse fysieke aanpassingen;

Helpman, Overwinningsplein en De Wijert -  
Samenwerking Winkelen in Zuid gestimuleerd

Vinkhuizen - Promotionele activiteiten.  
Aanpassing website, verfraaiing van het gebied 
door diverse fysieke aanpassingen;

Reitdiephaven - Promotionele activiteiten,  
oprichting winkeliersvereniging, verfraaiing van  
het gebied door fysieke aanpassingen, aanpak 
bewegwijzering;

Overwinningsplein - Gekozen als schoonste winkel 
centrum van het jaar, opstarten activiteitenplan

Selwerd - Promotionele activiteiten, CCV-scan 
m.b.t. de veiligheid.

2019 een moment om stil te staan  
bij wat WEST is en doet

WEST thuis BEST
WEST, to be or not to be?  
WEST, social impact of niet?
WEST, maatschappelijk betrokken of niet? 
WEST, ondernemend of niet?
WEST, vernieuwend of niet?
WEST thuis Best

De Bedrijvenvereniging WEST is de belangenbehartiger 
van de circa 1100 bedrijven die gevestigd zijn in  
Groningen West (alles te westen van de spoorlijn 
Assen - Uithuizen) en is na circa 1 jaar voorbereiding 
opgericht in februari 2009. WEST viert in 2020 haar 
12,5 jarig bestaan. 

WEST houdt zich bezig met de onderwerpen schoon, 
heel, veilig, bereikbaar, duurzaam en digitaal.  
Aangesloten zijn 220 bedrijfsleden en 7 wijkwinkel- 
centra en de woonboulevard. Direct en indirect zijn 
zo’n 500 leden aangesloten, die via bijeenkomsten  
en ledenvergadering meebesluiten over het door 
WEST gevoerde beleid.
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Bedrijventerreinen zijn meer dan werkplekken, 
klanten en medewerkers ontmoeten elkaar.  
Bedrijven vestigen zich op representatieve plekken 
en waar goede verbindingen zijn maar ook waar 
parkeerfaciliteiten, oplaadmogelijkheden voor 
auto’s en goede loop- en fietsroutes zijn. Medewer-
kers anno 2020 willen ook gezamenlijk ontmoeten, 
bewegen en trots zijn op hun bedrijf en werklocatie. 
Daarom wil WEST hoogwaardig onderhoud en 
beheer van de groengebieden en juicht zij het 
gemeentelijk beleid toe om meer bomen en groen 
te organiseren zeer toe. Ook in de klimaatadoptie 
spelen bedrijventerreinen een belangrijke rol.
Afwatering, CO2 adoptie, kleurrijke aanplant, 
insecten en vogels zorgen dat de stedelijk ecologie 
gezond is en blijft.

De aanleg van de zuidelijke en westelijk ringweg 
biedt mogelijkheden en budget om te zorgen voor 
goede inpassing in de stad en dus op de bedrijven-
terreinen. WEST pleit dat er voor bedrijventerreinen 
een dynamisch ontwerp wordt gemaakt dat inspeelt 
op de veranderingen die de komende jaren op  
ondernemers afkomen.
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De belastingdruk inclusief de vele indirecte  
belastingen en toeslagen neemt jaarlijks toe.
Met een steeds grotere overheid zijn er regelmatig 
grote zorgen over de besteding van overheids- 
middelen. 

Ondernemers voegen de ziel toe aan de samen-
leving. Ondernemers motiveren medewerkers 
bijvoorbeeld om ander vervoer te gebruiken, zuinig 
te zijn met energie en anders om te gaan met afval.
Natuurlijk zijn ondernemers ook geen heilige 
boontjes en zoeken de grenzen van het toelaatbare 
op. Daarom moet hard opgetreden worden tegen 
illegale handel, witwaslocaties en overtreding van 
bestaande regelgeving. Voor nieuwe regelgeving 
werkt voorlichting en stimulering beter.
Ondernemerschap dient gestimuleerd en gewaar-
deerd te worden. Locale overheid heeft de neiging 
om met kanon op vlieg te schieten. De nieuwe 
regelgeving voor bed and breakfast voor kleine 
woningen is daar een voorbeeld van. 
Start up stimulering is goed en positief. Het voor-
schotelen van te mooie verhalen en accepteren dat 
jonge ondernemers het perspectief ontbreekt op 
een minimale arbeidsvergoeding is verwerpelijk. 
Wanneer bedrijven maatschappelijke problemen 
oplossen zou de overheid daar ook een vergoeding 
voor over moeten hebben. Kan me voorstellen dat 
startups die bezig zijn met de Sustainable  
Development Goals van de Verenigde Naties  

optimaal gestimuleerd worden met coaching,  
middelen en launching customer’s. 
WEST is door de activiteiten en de inzet die zij 
pleegt op maatschappelijk relevante thema’s een 
wellicht zelf social impact onderneming. 

WEST heeft waardering voor de verantwoordelijk-
heden die vele ondernemers ongevraagd nemen. 
Veel ondernemers hebben oog voor maatschappe-
lijke ontwikkelingen en zullen verzoeken tot samen-
werking graag positief afwegen maar hebben ook 
eigen verantwoordelijkheden. 

WEST staat voor ondernemers en hun 
verantwoordelijkheden

Ondernemerschap nemen verantwoordelijkheid
Ondernemers geven een samenleving kleur en  
geven met de acties die zij ondernemen invulling 
aan de dynamiek in de Gemeente Groningen.  
Natuurlijk doen ze dat niet alleen en doen ook 
kunstenaars, wetenschappers en allerlei bestuur-
ders en ambtenaren dat. Het verschil is dat onder-
nemers dat vaak met eigen middelen doen en voor 
eigen rekening en risico. 

Ondernemers heb je in vele soorten, maten,  
kleuren en met vele soorten van belangen en  
kunnen dus ook niet over 1 kam geschoren worden. 
Zomaar een paar waarnemingen.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden 
tussen zelfstandig ondernemers en managers van 
landelijke ketens en corporates. Deze landelijke 
partijen geven over het algemeen marginale ruimte 
hebben voor eigen beleid voor locale vestigingen.
Er is een grote groep ondernemers, zeker in de 
detailhandel en bij kleine ondernemingen die 
minder dan modaal verdienen. Daarnaast hebben 
vele ondernemers problemen met de opbouw van 
pensioenen omdat er problemen zijn bij bedrijfs-
overdracht van bedrijven met weinig perspectief. 
Bedrijfssluitingen worden uitgesteld omdat  

belangen van werknemers zwaar wegen. 
Zoals aangegeven bij de ondernemingsagenda voor 
de wijkwinkelcentra moet er in beleid vaker een 
onderscheid gemaakt worden tussen beleggers/
vastgoedeigenaren en ondernemers/huurders.  
Ook op de bedrijventerreinen lukt het te weinig 
om ook de vastgoedeigenaren die vaak ook niet in 
Groningen gevestigd zijn te betrekken bij de onder-
nemersverenigingen. 

Veel ondernemers nemen ongevraagd grote ver-
antwoordelijkheden en voelen zich verantwoorde-
lijk voor de belangen van medewerkers. Het gaat 
veel ondernemers niet gemakkelijk af om afstand 
te doen van personeel dat jarenlang bij bedrijven 
werkt.

Ondernemers ondersteunen op velerlei manieren 
locale activiteiten van vele sportclubs en cultuur- 
instellingen en diverse locale activiteiten zoals bij-
voorbeeld de Voedselbank. Veel ondernemers zijn 
lid van serviceclubs als Ronde Tafel, Junior Kamer, 
Lions en Rotaryclubs. Deze serviceclubs doen op de 
achtergrond vele projecten, vaak op de achtergrond 
maar evengoed van grote waarde. Ondernemers 
ondersteunen vaak onverplicht allerlei maatschap-
pelijke initiatieven zoals ondersteuning van onder-
wijsinitiatieven en maatschappelijke initiatieven. 
Initiatieven die door bezuinigende locale overheden 
een fors beroep op ondersteuning doen. 
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WEST en veiligheid

Regelmatig vraagt WEST aandacht voor verkeer-onveilig-
heid en cyberweerbaarheid. Via deelname in de Bedrijfs-
Beveiliging Omgeving Groningen (BBOG) wordt collectieve 
surveillance aangeboden en wordt samenwerking gezocht 
met politie en hackers om te kijken welke maatregelen  
genomen kunnen worden om ook de digitale omgeving  
beter te beveiligen. Van ondernemers weten we dat er  
grote schade wordt geleden met inbraak op digitale  
systemen (beveiligingscamera’s die gehackt worden,  
fishing mails, ransomware, ceo fraudes etcetera).
De BBOG verzorgt de bebording op de bedrijventerreinen 
en signaleert misstanden zoals illegale afvaldumping WEST 
is maatschappelijk betrokken en komt op voor de belangen 
van ondernemers. Ondernemers zijn een sterke verander-
kracht in een zich snel ontwikkelende Gemeente als  
Groningen. WEST wil ondernemers in al hun verschillen 
graag een gezicht geven.

WEST komt op voor ondernemers en probeert in oplossingen 
creatief, doelgericht en vernieuwend te zijn. De wereld 
verandert snel en de huidige systemen zijn vaak niet meer 
ingericht op de snelle veranderingen die op ondernemend 
Groningen af komen. Als samenwerkpartij probeert WEST 
de belangen van haar partners zoveel als mogelijk te  
respecteren. WEST is ondernemend wanneer het gaat  
om ondernemers te betrekken bij haar activiteiten.

ONZE 
THEMA’S
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WEST en bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is voor bedrijven van groot belang.  
Niet alleen bereikbaarheid voor klanten en medewerkers 
maar ook de toe- en afvoer van grondstoffen/producten 
en afval vraagt grote aandacht. Tenslotte legt het vervoer 
rondom de vele bouwprojecten (werkzaamheden rond de 
ringwegen, de spoorzone, de veranderende binnenstad en 
steeds meer grootschalige woningbouw) een grote druk  
op de fragiel bestaande infrastructuur.
Deze steeds drukkere stad stellen bedrijven voor  
uitdagingen. Stimulering openbaar vervoer, de fiets en 
andersoortig werken voor medewerkers, optimalisering 
routes voor klanten, bevoorrading en afvalstromen vraagt 
om regelmatig overleg en goede communicatie. WEST 
werkt samen met Groningen Bereikbaar en participeert in 
Groningen Gastvrij, om tot acceptabele samenwerkingen 
te komen want ook tijdens de verbouwing gaat de verkoop 
gewoon door!

WEST en duurzaamheid

De duurzaamheid-agenda is stevig. Niet alleen de 
energietransitie maar ook de circulaire economie 
en mobiliteitsuitdagingen dragen fors bij aan het 
bouwen van een toekomstbestendige Groningen. 
De noodzaak van minder Gronings gas wordt door 
veel ondernemers gevoeld en gedragen. WEST wekt 
met de gemeente en Provincie samen in ”Groningen 
werkt Slim’, een loket voor ondernemers die vragen 
en advies willen op het gebied van de energietran-
sitie, circulaire economie of mobiliteit.
WEST is van menig dat door samenwerking te 
stimuleren met de aanwezige kennisinstituten, de 
gemeente en de bedrijven nog veel meer bereikt 
kan worden en Groningen-WEST een innovatie 
werkplaats kan zijn voor de toekomstbestendige 
Groningen.
 
 
 
 
 
 
 

 

Het systeem zou met behulp van het formuleren 
van de goede opdrachten bedrijven maar ook  
kennisinstellingen en start ups moeten uitdagen 
om met innovaties en nieuwe producten te komen 
om oplossingen te bieden voor de vraagstukken 
van vandaag en morgen. Beginnend bij de campus 
zou Groningen veel meer in moeten zetten op  
formuleren en uitdagen van overheid en markt  
om oplossingen te bieden voor de gezamenlijke  
uitdagingen. Een slim laadsysteem voor auto’s, 
inzet vaan leenauto’s, -fietsen en andersoortige 
vormen van vervoer, gebiedsgewijs kijken naar 
energie- en reststromen, stimuleren van samen-
werkingen. WEST vraagt waardering voor de  
ondernemers die zelf verantwoordelijkheid  
nemen en hun steentje bijdragen, daarnaast  
vraagt WEST een stringent toezicht op bedrijven  
die bewust regels niet naleven.
Met de ondersteuning van de SolarBoatRace wil 
WEST bijdragen aan de bekendheid van solar en 
waterstof als energiedragers maar ook wil WEST 
door bijdrages aan de Solarrace jongeren enthou- 
siasmeren om te gaan werken in de techniek.
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WEST en digitalisering

De digitalisering van de samenleving gaat fors door en 
iedereen kent de plaatjes van de komende exponentiële 
groei die er nu echt aan zit te komen. WEST kent de  
partners in Samenwerking Noord, de initiatieven van de 
NOO (Noordelijke Online Ondernemers) en de YES (Young 
Entrepreneurs & Startups), deze initiatieven draagt WEST 
een warm hart toe. WEST participeert in projecten rond-
om Groningen, Digital Business Centre, Cybersecurity 
Noord-Nederland, de werkplaats Digitaal Vakmanschap 
in het Kasteel en AdoptIdea.
De mismatch op de arbeidsmarkt vormt een rem voor  
de sector. Groningen verliest nog teveel talent door gebrek 
aan zichtbaarheid en onbekendheid van de noordelijke 
ondernemingen bij studenten.

Daarnaast stimuleert WEST, onder andere via het OTP  
(Ondernemers Trefpunt) activiteiten om meer jonge  
mensen, en in het bijzonder vrouwen, tot het volgen  
van beta opleidingen.
WEST ondersteunt de acties die helpen om ondernemingen 
”tech savy’ te worden en helpen om ondernemers en 
medewerkers vaardigheden te laten ontwikkelen om de 
digitale mogelijkheden in bedrijfsvoering, productie en 
marketing optimaal te benutten.

WEST en cultuur

Omdat WEST gelooft dat de samenwerking tussen kunst, 
cultuur en bedrijven verstevigt kan worden streeft zij 
ernaar om bij afspraken over ondersteuning van culturele 
evenementen ook afspraken te maken over contact- 
momenten tussen bestuurders, ondernemers en mensen 
uit het onderwijs. WEST ondersteunt evenementen als  
EuroSonic Noorderslag, grote events in het Forum of  
Groninger Museum en Vereniging van Volksvermaken.



WEST doet WEST doet

18

verenigingsverslag 2019 verenigingsverslag 2019

19

WEST en de Campus

WEST is samenwerkingspartner namens de bedrijven in 
Campus Groningen. Naast de economische groei van de 
campus beijvert WEST zich ervoor dat tussen het geweld 
(er wordt komende jaren meer dan € 600 miljoen geïnves-
teerd in vastgoedprojecten) en de belangen van partners 
als UMCG, RUG en Hanzehogeschool ook de belangen van 
de bedrijven geborgd zijn.

Bij de invulling van de beide campussen is samenwerken 
geen vanzelfsprekendheid. WEST pleit ook op de campus-
sen voor een goede en representatieve invulling van het 
openbaar gebied, verrassende samenwerkingen, zichtbaar-
heid van de bedrijven en de doorontwikkeling van Campus 
Groningen naar Research & Development laboratorium van 
Noord Nederland voornamelijk op het gebied van Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties. Een R&D 
laboratorium dat talent weet vast te houden en aan te  
trekken voor Noord Nederland.

Armoede is voor bestuur WEST  
een bekend thema. 

Armoede heeft vele gezichten:
Klanten (omgaan met winkeldiefstal,  
omgaan met betalingsregeling)
Medewerkers (loonbeslag, aanbieden hulp en  
coaching, omgaan met vooruitbetaling loon etc.)
Ondernemers ( bespreekbaar maken, aanbieden  
samenwerkingen, bedrijfsvergelijking, programma 
Stadsoogst, bedrijfssanering)

Om armoede bespreekbaar te maken is er op meerdere  
ledenbijeenkomsten aandacht voor het onderwerp  
gevraagd. Daarnaast is in 2019 een openingsartikel van  
de Groninger Ondernemers Courant gewijd aan Armoede 
en het programma Stadsoogst.
WEST ondersteunt voor het tweede jaar het programma 
Stadsoogst

Ook is bij meerdere bijeenkomsten gepleit om het hulpver-
lening voor mensen met armoede meer toegankelijk te  
maken en te kijken naar andere benadering dan het  
klassieke loket. Gesuggereerd zijn loketten in de grotere 
wijkwinkelcentra en aanbieden van hulp bijvoorbeeld  
via apothekers. 

Graag werkt WEST samen om te kijken welke bijdrage  
vanuit WEST gedaan kan worden om ondernemers met  
armoede steun te geven en welke bijdrages van onder- 
nemers gevraagd kan worden bij de oplossing van het 
probleem.
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WEST nodigt haar partners regelmatig uit om op 
een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. 
WEST werkt met een 5 jaarsplan en bespreekt de 
voortgang 2x per jaar tijdens ledenbijeenkomsten. 
Met de gebieden en besturen van wijkwinkelcentra 
wordt 2x per jaar een bijeenkomst georganiseerd. 
Vernieuwend zijn is geen doel op zich, wel wil WEST 
manieren vinden om komende jaren meer onder-
nemers te verbinden aan de vereniging.

WEST thuis Best, ook voor jou en u WEST is ontstaan 
uit de 7 bedrijventerreinverenigingen in Groningen 
WEST en heeft zich afgelopen 12,5 jaar of velerlei 
wijze verbonden met de ontwikkelagenda van de 
Gemeente Groningen.
WEST wil de ingezette lijn de komende 5 jaar 
voortzetten en verder uitbouwen. De zintuigen van 
ondernemers zien, horen, ruiken, proeven en voelen 
zullen WEST helpen om haar rol goed te blijven 
vervullen. ”WEST thuis Best” voelt goed en WEST 
bouwt met u verder aan een sterke economie in 
Groningen. Doet u mee?

Groningen, 20 februari 2020

WEST doet ertoe en wil serieuze samenwerkpart-
ner zijn voor ondernemers in Groningen West en 
Gemeente Groningen

WEST heeft oog voor de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen van de verenigde naties en wil daar in 
alle bescheidenheid een steentje bijdragen aan de 
duurzame ontwikkeling van de Gemeente Groningen. 
Het zijn van een social impactonderneming is geen 
doel op zich.

WEST is maatschappelijk betrokken en komt op 
voor de belangen van ondernemers. Ondernemers 
zijn een sterke veranderkracht in een zich snel 
ontwikkelende Gemeente als Groningen. WEST wil 
ondernemers in al hun verschillen graag een gezicht 
geven.

WEST komt op voor ondernemers en probeert in 
oplossingen creatief, doelgericht en vernieuwend 
te zijn. De wereld verandert snel en de huidige 
systemen zijn vaak niet meer ingericht op de snelle 
veranderingen die op ondernemend Groningen af 
komen. Als samenwerkpartij probeert WEST de  
belangen van haar partners zoveel als mogelijk te 
respecteren. WEST is ondernemend wanneer het gaat 
om ondernemers te betrekken bij haar activiteiten.

CO
NC

LU
SI

E



WEST doet WEST doet

22

verenigingsverslag 2019 verenigingsverslag 2019

23

WEST streeft ernaar om alle ondernemers van jong 
tot oud, van groot bedrijf tot ZZP-ers, van productie- 
bedrijf tot retail ondernemer, man of vrouw in alle 
diversiteit te vertegenwoordigen. Daarom worden 
activiteiten ondersteunt waar deze ondernemers 
samenkomen. U kunt hierbij denken aan vertegen-
woordiging op de promotiedagen, MARUG congres 
en de Tech Talks.

WEST is vertegenwoordigd of participeert  
in de volgende organisaties:

Het Fonds Ondernemend Groningen
De Economisch Koepel
Stuur- en kerngroep Campus Management Zernike
Werkgroepen campusmanagement
Groninger Retailagenda
Groninger Toerisme Coöperatie
Bestuur en werkgroep BBOG
Groningen Bereikbaar
Gemeentelijke instanties
Wijkwinkelcentra 
Digital Business Centre Groningen
Digitale werkplaats Noorderpoort
Groningen Ondernemers Courant
 

WEST met eigen organisatie en in samenwerking
Om bovenstaande te realiseren werkt WEST met 
een kleine staf. Naast een verenigingsorganisatie 
(website, nieuwsbrieven, ledenadministratie, finan-
ciële administratie) draagt WEST vanuit middelen 
van Het Fonds Ondernemend Groningen bij aan de 
Groninger Ondernemers Courant om zoveel moge-
lijk ondernemers te informeren en in openbaarheid 
duidelijkheid te geven over de projecten die worden 
gefinancierd.
Naast economische onderwerpen heeft WEST  
aandacht voor ondernemerschap ontwikkeling via 
de participatie in de Ondernemers Academy en  
onderwerpen heeft WEST oog voor onderwerpen 
als bedrijfsoverdracht en armoede.

Economische onderwerpen beperken zich niet 
tot Groningen West en spelen zich af in de gehele 
gemeente en misschien ook op de schaal van Noord 
Nederland. Daarom zoekt WEST samenwerking met 
VNO NCW Noord en MKB-Noord.
WEST beijvert zich dat de belangen van bedrijven op 
in ieder geval op gemeentelijke schaal goed worden 
gewogen. Samenwerking binnen de Koepel Econo-
mische Agenda van de stad is van groot belang en 
WEST streeft ernaar dat de samenwerking met de 
partners binnen het Akkoord van Groningen verder 
wordt verbeterd en versterkt.
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WEST en Het Fonds Ondernemend Groningen
Vanuit Het  Fonds Ondernemend Groningen  
besteedt WEST jaarlijks € 110.000 aan haar eigen 
organisatie en circa € 450.000 aan allerlei projecten. 
Bij de besteding van fondsmiddelen wordt jaarlijks 
gekeken naar onderstaande verdeling.

Managementkosten  20,0 %
Economie & Cultuur  5,0 %
Arbeidsmarkt   7,5 %
Stadsbreed   12,5 %
Detailhandel & winkels  25,0 %
Bedrijventerreinen  25,0 %
Diversen   5,0 %

HE
T F

ON
DS

Het bestuur wordt ondersteund door Nico  
Borgman (verenigingsmanager) en Carina  
Doesburg (secretariaat).

Het Servicepunt Detailhandel ondersteunt en 
adviseert de wijkwinkelcentra bij het opstellen en 
uitvoeren van hun projecten. De meeste wijk- 
winkelcentra hebben de weg naar middelen uit  
Het Fonds gevonden.

Gillis Ali is voor WEST de vaste contactpersoon bij 
de afdeling Economische Zaken van de gemeente 
Groningen. Daarnaast wordt het bestuur van WEST 
ondersteund en geadviseerd door diverse specialis-
ten bij de gemeente Groningen.

Bestuur   Functie  1e benoeming  Herbenoeming
Klaas Holtman   Voorzitter  2008   2021
Stefan Mak   Secretaris  2014   2020
Jeroen Dorreboom  Penningmeester 2016   2022
Joop Kruit   Lid   2008   2021
Flip Roordink   Lid   2016   2022
Rob van Duuren  Lid   2014   2020
Fokko Kip   Lid   2016   2022
Harry Watermulder  Lid   2015   2021

Kascommissie   Functie  1e benoeming  Herbenoeming
Rick de Boer   Lid   2017   2020
Petra Koonstra   Lid   2018   2021
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Mededelingen bestuur

Voor u ligt het financiele jaarverslag 2019 van Bedrijvenvereniging WEST 
U kunt de jaarrekening zien als de financiële vertaling van het activiteitenplan 2019. 
In het verslag van de verenigingsmanager, Nico Borgman, wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van
van WEST. In de jaarrekening wordt de financiële gang van zaken verantwoord.

In het jaar 2019 zijn wederom projecten, gefinancierd (direct of indirect) vanuit 
Het Fonds. WEST voert ten aanzien van een beperkt aantal van deze projecten
ook de administratie. 
Feitelijk maken de projecten vanuit het Fonds geen onderdeel uit van de administratie van
WEST. Een overzicht van alle projecten is als bijlage toegevoegd aan de jaarrekening.

Het bestuur van Bedrijvenvereniging WEST

Groningen, 25 mei 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA VERWERKING EXPLOITATIESALDO

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren Verenigingsbijdragen 0 1.074
Omzetbelasting 29.455 0
Overige vorderingen 553 3.558

30.008 4.632

Liquide Middelen
ABN AMRO  betaalrekening 30.443 43.800
ABN AMRO  spaarrekening 55.080 65.080

85.523 108.880

Totaal Activa 115.531 113.512

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 57.191 55.695

Kortlopende schulden
Crediteuren 28.003 26.164
Projecten 6.351 22.591
Overige schulden 23.986 9.061

58.340 57.816

Totaal Passiva 115.531 113.511

  
  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Vastgestelde Realisatie Realisatie Vastgestelde
Begroting Begroting

2019 2019 2018 2020
€ € € €

Baten:

Verenigingsbijdrage Ondernemingsfonds 110.000 110.000 101.000 110.000
Verenigingsbijdrage Leden 30.000 28.200 27.552 30.000
Overige opbrengsten 2.000 2.402 2.155 2.000
Rente 0 0
Bijzondere baten 2.000 2.000 2.000

142.000 142.602 132.707 144.000

Lasten:

Managementvergoeding 110.000 108.712 95.179 110.000
Activiteiten 17.500 11.531 14.801 17.500
Website/communicatie/secretariaat 2.000 4.392 4.320 2.000  
Accountants- en administratiekosten 5.200 5.168 5.214 5.200
Verkoopkosten 1.500 1.525 679 1.500
Algemene kosten 5.000 4.653 2.366 5.000
Rente en bankkosten 150 125 125 150
Lusturum vereniging 0 5.000 5.000 0

141.350 141.106 127.684 141.350

Resultaat 650 1.496 5.023 2.650
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

Algemeen

De Jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorziening wegens
oninbaarheid.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2019  31 december 2018

Vorderingen € €

Debiteuren Verenigingsbijdragen
Te vorderen op 31 december 0 1.074
Af: voorziening voor oninbaarheid 0 0

0 1.074

Overige Vorderingen:

Omzetbelasting 29.455 2.008
Overige vorderingen 553 1.550

30.008 3.558
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31 december 2019  31 december 2018
€  €

Eigen Vermogen

Kapitaal
Stand per 1 januari 2019 resp. 1 januari 2018 55.695 50.672
Resultaat boekjaar 1.496 5.023

Stand per 31 december 57.191 55.695

Kortlopende schulden

Crediteuren
Overige crediteuren 28.003 26.164

28.003 26.164

Projecten
Project Realisatie Kranenburgpark 37.965 0
Project Cybercrime 28.221 20.579
Project Sneeuwruimen op Zernike 4.080 0
Project Smart Charging 2.142 3.142
Project Upgrading Kranenburgpark 1.372 6.630
Project Martini Trade Park -23.664 0
Project Groningen werkt slim -18.430 0
Project Winkelen in zuid -12.617 -12.061
Project Plan studie Hoendiep -7.670 -474
Project Campus in the Dark -5.048 0
Project Uitwerking Retailagenda 0 4.775

6.351 22.591

Overige Schulden
Accountants- en administratiekosten 150 150
Bouw nieuwe website 0 1.120
Kosten evenementen 12.342 7.342
Overige overlopende passiva 11.494 449

23.986 9.061
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23.986 9.061
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Project Campus in the Dark -5.048 0
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten:

Verenigingsbijdrage Ondernemingsfonds

In 2019 is € 110.000 (2018: € 101.000) uit het fonds ontvangen ter dekking van de management-
vergoedingen en kosten website, communicatie en secretariaat. 

Realisatie Realisatie

2019 2018
€ €

Verenigingsbijdrage Leden 28.200 27.552

28.200 27.552

Realisatie Realisatie

Overige opbrengsten 2019 2018
€ €

Vergoeding afvalinzameling 2.000         2.000         
Bewegwijzering bedrijvenparken 402             155             
Overige opbrengsten -              -              
 2.402         2.155         

Realisatie Realisatie

Bijzondere baten 2019 2018
€ €

Vrijval omzetbelasting 2011-2014 2.000         2.000         

2.000         2.000         

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten:

Verenigingsbijdrage Ondernemingsfonds

In 2019 is € 110.000 (2018: € 101.000) uit het fonds ontvangen ter dekking van de management-
vergoedingen en kosten website, communicatie en secretariaat. 

Realisatie Realisatie

2019 2018
€ €

Verenigingsbijdrage Leden 28.200 27.552

28.200 27.552

Realisatie Realisatie

Overige opbrengsten 2019 2018
€ €

Vergoeding afvalinzameling 2.000         2.000         
Bewegwijzering bedrijvenparken 402             155             
Overige opbrengsten -              -              
 2.402         2.155         

Realisatie Realisatie

Bijzondere baten 2019 2018
€ €

Vrijval omzetbelasting 2011-2014 2.000         2.000         

2.000         2.000         
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Lasten:
Realisatie Realisatie

Managementvergoeding 2019 2018
€ €

Voorzitter 49.020 44.544
Verenigingsmanagement 35.750 29.300
Secretariaat, communicatie, ledenadministratie 15.942 21.335
Buenaparte 8.000

108.712 95.179
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HE
T F

ON
DS Fondsprojecten WEST 2019

beschikbare middelen medio november 2018 € 190.197
te verwachten bijdrage 2019 € 550.000
Te besteden intot eind 2019 € 740.197
Jaarlijks terugkerend reservering 

per 11/2018
nieuw reservering 

per 01/2019
Realisatie 
2019

Stand per 
31/12/2019

verantwoording

Verenigingsmanagement WEST verhoging met indexatie € 110.000 € 110.000 € 108.712 € 1.288 binnen budget en kleine reservering 
genomen voor update websiteo

Dgitale Agenda/online ondernemers GDBC; werkplaats Digitale Vaardigheden; ICT 
Congres;Jonge Onderzoekers

€ 9.173 € 9.173 € 9.173 Blijft reservering

Ondersteuning Start up/
ondernemerschap

diverse events € 10.000 € 10.000 € 1.500 € 8.500 nieuw management Founded in 
Groningen. Bijdrage in 2019 aan 
Young Business Awards van € 1.500

Ondernemers Trefpunt (OTP) Open Stad wordt toegevoegd € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0 nieuw beleidsplan voor periode 
2020-2023, bestuur en management 
aangepast

Vereniging Parkmanagement Westpoort € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0  
Eurosonic Air ondersteuning handelsmissie € 13.000 € 5.000 € 18.000 € 18.000 succesvolle editie van begin 2019
Beveiliging Bedrijf Omgeving Groningen evaluatie 2019 € 35.000 € 35.000 € 35.000 beleidsplan gepresenteerd en 

uitgebreid met digitale paragraaf

Campus Groningen bijdrage campusmanagement + in kind 
+activiteiten

€ 60.000 € 60.000 € 54.052 € 5.948 Rmet campus partners is reservering 
getroffen voor Gladheidsbestrijding

Groninger Ondernemers Courant eenmalig voor 2018,2019, 2020 € 80.000 € 80.000 € 53.333 € 26.667 samenwereking tot 2021 met 
Groningen Bereikbaar en Duurzaam 
Groningen waardoor 4 x fysieke 
uitgave

Groningen Congresstad commitment 2018,2019,2020,2021 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 organisatie is opgericht en 
medewerker aangetrokken. 
Samenwerking met Marketing 
Groningen, Hoteloverleg, Martini 
Plaza

Promotiedagen € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 0 Kijken terug op samenwerking met 
Gemeente Groningen en 
zusterverenigingen. Minder toeloop 
en herbezinning op deelnamen in 
2020. 

Retail
Jaarprogramma winkelcentra Servicepunt Detailhandel, Woonboulevard € 61.540 € 115.000 € 176.540 € 174.319 € 2.221 financiering van 

activiteitenprogramma's van diverse 
wijkwinkelcentra. 2 jaarlijks 
bestuursoverleg. Enkele enthouyiaste 
trekkers maar ook achterblijvers die 
zich organiseren

 

Groninger Ondernemers Agenda € 50.000 € 50.000 € 50.000 in ontwikkeling met afd Ruimtelijke 
ontwikkeling van Gemeente 
Groningen

Loyaliteitsprogramma Groningen 
Bereikbaar 

€ 25.000 per jaar 2019,2020,2021 € 25.000 € 25.000 € 50.000 € 13.300 € 36.700 Bijdrage aan stadsbreed Gastvrijheids 
programma in samenwerking met 
Gemeente Groningen , Groningen 
Bereikbaar. Vsanuit dit programma is 
Winkelen in Zuid € 13.300,= 
ondersteund. 

Gebied ontwikkeling

Entreemarkeringen Bebording, kunstwerk Hoogkerk, € 100.000 € 100.000 € 31.600 € 68.400 Kunstwerk Hoogkerk en bushok + 
entreemarkering Zernike

Kranenburg commitment voor investering en onderhoud tot 
2023

€ 98.000 € 50.000 € 148.000 € 121.000 € 27.000 opdracht verstrekt aan DonkerGroen 
voor realisatie en 5 jaar onderhoud 
Kranenburgpark. Opening was 
voorzien in mei 2020, maar i.v.m de 
coronacrisis is dit uitgesteld. 

Upgrading Kranenburgpark € 20.000 € 14.628 € 6.672 Ontwikkelingskosten + voorziene 
kosten opening

 

Hoendiep € 85.525 € 0 € 85.525 € 10.000 € 75.525 Fondsreservering voor 
ontwikkelkosten en grootschalige 
gebiedsontwikkeling 

Corpus den Hoorn € 98.360 € 48.360 € 50.000 € 50.000 verkenning met nieuw management 
Martini Ziekenhuis is opgesatart. Ook 
in afwachting van invulling ACLO 
locatie.

Kwaliteitsverbetering Martini Trade Park € 100.000 € 50.000 € 150.000 € 4.680 € 145.320 Stuurgroep opnieuw opgericht. 
Gemeente heeft € 1.5 miljoen 
gereserveerd voor de herotwikkeling 
van het MTP. Aansluiting met 
Hoofdstation. In 2020 zal er 
fondsaanvraag worden voorbereid 
voor de herinrichting binnenterreinen 

 

Thematisch
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Fondsprojecten WEST 2019
beschikbare middelen medio november 2018 € 190.197
te verwachten bijdrage 2019 € 550.000
Te besteden intot eind 2019 € 740.197
Jaarlijks terugkerend reservering 

per 11/2018
nieuw reservering 

per 01/2019
Realisatie 
2019

Stand per 
31/12/2019

verantwoording
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genomen voor update websiteo

Dgitale Agenda/online ondernemers GDBC; werkplaats Digitale Vaardigheden; ICT 
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€ 9.173 € 9.173 € 9.173 Blijft reservering

Ondersteuning Start up/
ondernemerschap
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+activiteiten

€ 60.000 € 60.000 € 54.052 € 5.948 Rmet campus partners is reservering 
getroffen voor Gladheidsbestrijding

Groninger Ondernemers Courant eenmalig voor 2018,2019, 2020 € 80.000 € 80.000 € 53.333 € 26.667 samenwereking tot 2021 met 
Groningen Bereikbaar en Duurzaam 
Groningen waardoor 4 x fysieke 
uitgave

Groningen Congresstad commitment 2018,2019,2020,2021 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 organisatie is opgericht en 
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Samenwerking met Marketing 
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Promotiedagen € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 0 Kijken terug op samenwerking met 
Gemeente Groningen en 
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2020. 
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Jaarprogramma winkelcentra Servicepunt Detailhandel, Woonboulevard € 61.540 € 115.000 € 176.540 € 174.319 € 2.221 financiering van 

activiteitenprogramma's van diverse 
wijkwinkelcentra. 2 jaarlijks 
bestuursoverleg. Enkele enthouyiaste 
trekkers maar ook achterblijvers die 
zich organiseren

 

Groninger Ondernemers Agenda € 50.000 € 50.000 € 50.000 in ontwikkeling met afd Ruimtelijke 
ontwikkeling van Gemeente 
Groningen

Loyaliteitsprogramma Groningen 
Bereikbaar 

€ 25.000 per jaar 2019,2020,2021 € 25.000 € 25.000 € 50.000 € 13.300 € 36.700 Bijdrage aan stadsbreed Gastvrijheids 
programma in samenwerking met 
Gemeente Groningen , Groningen 
Bereikbaar. Vsanuit dit programma is 
Winkelen in Zuid € 13.300,= 
ondersteund. 

Gebied ontwikkeling

Entreemarkeringen Bebording, kunstwerk Hoogkerk, € 100.000 € 100.000 € 31.600 € 68.400 Kunstwerk Hoogkerk en bushok + 
entreemarkering Zernike

Kranenburg commitment voor investering en onderhoud tot 
2023

€ 98.000 € 50.000 € 148.000 € 121.000 € 27.000 opdracht verstrekt aan DonkerGroen 
voor realisatie en 5 jaar onderhoud 
Kranenburgpark. Opening was 
voorzien in mei 2020, maar i.v.m de 
coronacrisis is dit uitgesteld. 

Upgrading Kranenburgpark € 20.000 € 14.628 € 6.672 Ontwikkelingskosten + voorziene 
kosten opening

 

Hoendiep € 85.525 € 0 € 85.525 € 10.000 € 75.525 Fondsreservering voor 
ontwikkelkosten en grootschalige 
gebiedsontwikkeling 

Corpus den Hoorn € 98.360 € 48.360 € 50.000 € 50.000 verkenning met nieuw management 
Martini Ziekenhuis is opgesatart. Ook 
in afwachting van invulling ACLO 
locatie.

Kwaliteitsverbetering Martini Trade Park € 100.000 € 50.000 € 150.000 € 4.680 € 145.320 Stuurgroep opnieuw opgericht. 
Gemeente heeft € 1.5 miljoen 
gereserveerd voor de herotwikkeling 
van het MTP. Aansluiting met 
Hoofdstation. In 2020 zal er 
fondsaanvraag worden voorbereid 
voor de herinrichting binnenterreinen 
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Groningen Bereikbaar en Duurzaam 
Groningen waardoor 4 x fysieke 
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2020. 

Retail
Jaarprogramma winkelcentra Servicepunt Detailhandel, Woonboulevard € 61.540 € 115.000 € 176.540 € 174.319 € 2.221 financiering van 
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Dgitale Agenda/online ondernemers GDBC; werkplaats Digitale Vaardigheden; ICT 
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Ondersteuning Start up/
ondernemerschap

diverse events € 10.000 € 10.000 € 1.500 € 8.500 nieuw management Founded in 
Groningen. Bijdrage in 2019 aan 
Young Business Awards van € 1.500

Ondernemers Trefpunt (OTP) Open Stad wordt toegevoegd € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0 nieuw beleidsplan voor periode 
2020-2023, bestuur en management 
aangepast

Vereniging Parkmanagement Westpoort € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0  
Eurosonic Air ondersteuning handelsmissie € 13.000 € 5.000 € 18.000 € 18.000 succesvolle editie van begin 2019
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Groningen Bereikbaar en Duurzaam 
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medewerker aangetrokken. 
Samenwerking met Marketing 
Groningen, Hoteloverleg, Martini 
Plaza

Promotiedagen € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 0 Kijken terug op samenwerking met 
Gemeente Groningen en 
zusterverenigingen. Minder toeloop 
en herbezinning op deelnamen in 
2020. 
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Jaarprogramma winkelcentra Servicepunt Detailhandel, Woonboulevard € 61.540 € 115.000 € 176.540 € 174.319 € 2.221 financiering van 

activiteitenprogramma's van diverse 
wijkwinkelcentra. 2 jaarlijks 
bestuursoverleg. Enkele enthouyiaste 
trekkers maar ook achterblijvers die 
zich organiseren
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voor realisatie en 5 jaar onderhoud 
Kranenburgpark. Opening was 
voorzien in mei 2020, maar i.v.m de 
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Upgrading Kranenburgpark € 20.000 € 14.628 € 6.672 Ontwikkelingskosten + voorziene 
kosten opening
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locatie.
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van het MTP. Aansluiting met 
Hoofdstation. In 2020 zal er 
fondsaanvraag worden voorbereid 
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Kranenburgpark. Opening was 
voorzien in mei 2020, maar i.v.m de 
coronacrisis is dit uitgesteld. 

Upgrading Kranenburgpark € 20.000 € 14.628 € 6.672 Ontwikkelingskosten + voorziene 
kosten opening

 

Hoendiep € 85.525 € 0 € 85.525 € 10.000 € 75.525 Fondsreservering voor 
ontwikkelkosten en grootschalige 
gebiedsontwikkeling 

Corpus den Hoorn € 98.360 € 48.360 € 50.000 € 50.000 verkenning met nieuw management 
Martini Ziekenhuis is opgesatart. Ook 
in afwachting van invulling ACLO 
locatie.

Kwaliteitsverbetering Martini Trade Park € 100.000 € 50.000 € 150.000 € 4.680 € 145.320 Stuurgroep opnieuw opgericht. 
Gemeente heeft € 1.5 miljoen 
gereserveerd voor de herotwikkeling 
van het MTP. Aansluiting met 
Hoofdstation. In 2020 zal er 
fondsaanvraag worden voorbereid 
voor de herinrichting binnenterreinen 
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verenigingsverslag 2019 verenigingsverslag 2019
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Verslag kascommissie Jaarrekening 2019, 
Bedrijvenvereniging WEST.

 

Petra Koonstra( 3DOpmaat ) en ondergetekende  
( Badexclusief ) zijn bij MTM op kantoor geweest om 
samen met Jeroen Dorreboom ( Penningmeester ) 
het Jaarverslag door te nemen.

 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan is de  
jaarrekening correct en correct opgesteld.

Vragen over de diverse posten op de jaarrekening 
werden door penningmeester Jeroen Dorreboom 
onderbouwd.

Vragen over de invulling van de posten hebben  
wij niet gesteld, dit hoort aan de leden op de  ALV.

Ons advies aan de leden is om in te stemmen  
met de voorliggende jaarrekening.

 
Hoogachtend,
Rick de BoerKA
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