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KENNISMAKING MET HET BESTUUR 

Graag stellen we voor!  

Jeroen de Bruin - voorzitter 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Mijn naam is Jeroen de Bruin, 47 jaar jong. Men zou mij kunnen 

kennen van de Jumbo supermarkt en de DA Drogisterij aan de 

Vrijheidslaan waar ik van beide eigenaar ben. Ik ben vanaf het begin 

betrokken bij Ondernemers Vereniging Buitenhof als vertegen-

woordiging van Winkelcentrum Buitenhof. 

Wat is je rol in het bestuur? 

Sinds de officiële oprichting van onze vereniging in 2014 ben ik 

voorzitter. Samen met de secretaresse/notuliste bereid ik de 

vergadering voor. Wij vergaderen zo’n 6 maal per jaar. 

Ongeveer op de plaats waar ik sta op de foto komt deze zomer een 

zogenaamde Social Sofa. Dit is een “ontmoetingsbank” van mozaïek 

die ”belegd” is door leerlingen van Scholengemeenschap Delfland. Ondernemers Vereniging Buitenhof heeft 

deze school ondersteund bij hun project “It’s my life, it’s my choice”, een uitwisselingsproject met buitenlandse 

leerlingen. Zulke zaken maken mij blij: “Vóór en dóór het fonds, ván de wijk vóór de wijk…!”. 

Graag stellen we voor!  

Jan Zimmerman - penningmeester 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Ik ben alweer bijna 20 jaar eigenaar van partycentrum OnderOns. Waar 

blijft de tijd!? Hiervoor was ik een tijdje bedrijfsleider van Theater de Veste. 

In mijn jonge jaren was ik eigenaar van eetcafé de Ruif. Na dit een aantal 

jaren te hebben gedaan, heb ik mijn studie afgemaakt en nog aantal jaren 

gewerkt bij de toenmalige Gist Brocades. Echter het werken voor een baas 

ging mij niet zo goed af. Vandaar nu dus weer een eigen zaak.  

(De foto is van vroeger, ik word nu te oud.) 

Wat is je rol in het bestuur? 

Tot mijn genoegen ben ik alweer een paar jaar de gastheer voor de 

vergaderingen van Ondernemers Vereniging Buitenhof. Toen ik benaderd 

werd door Paula  (gemeente Delft) om eens langs te komen op een 

vergadering van het Ondernemersfonds, heb ik dit gedaan. En eigenlijk niet 

meer weggeweest. Altijd leuk om andermans geld weg te geven aan goede 

initiatieven. Mijn rol in het bestuur is nu penningmeester.  
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Graag stellen we voor!  

Jurgen van Dorp - secretaris 

Wie ben je en waar kennen we je 

van? 

Mijn naam is Jurgen van Dorp en 

misschien kennen jullie mij van de voet-

balvelden bij D.S.V. Full Speed. Daar ben 

ik regelmatig, omdat ik daar bestuurslid 

ben en geniet van het verenigingsleven. 

Wat is je rol in het bestuur? 

Ik zit eveneens in het bestuur van 

Ondernemers Vereniging Buitenhof en 

ik ben daar secretaris. Samen willen we 

de wijk Buitenhof positief in het nieuws 

brengen. 

 

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

- Instroomcursus ‘Heel Delft beweegt’ 

De instroomcursus ‘Heel Delft Beweegt’ die wij 

samen met de Ondernemers Vereniging Buitenhof 

hebben  georganiseerd  en dankzij de subsidie 

van de ondernemersvereniging hebben kunnen 

aanbieden voor € 5,--p.p. is een zeer groot succes. 

Totaal hebben er  76 personen deelgenomen aan 

de instroomcursus. De 2
e
 zaterdag en dinsdag 

hebben zich nog 6 personen aangemeld. In 1
e 

instantie wilden we het aantal deelnemers maxi-

meren op 55 deelnemers. Echter we vonden het 

als vereniging niet acceptabel om de overige 19 

deelnemers, die zeer gemotiveerd waren, niet aan 

de cursus te laten deelnemen. We hebben nog extra trainers gezocht om ook deze deelnemers te laten 

deelnemen.  (verslag van Kees Arkesteijn - voorzitter DIJC-Bertus) 

- Educatieve ondersteuning basisscholen 

De Ondernemers Vereniging Buitenhof heeft voor 3 basisscholen een bedrag gereserveerd voor educatieve 

ondersteuning.  

Basisschool De Bouwsteen krijgt een bijdrage voor de inrichting van de 

keuken. 

Basisschool Titus Brandsma krijgt een bijdrage voor aanschaf van 

buitenspelmateriaal. 

Basisschool Delftse Dalton 

heeft een bijdrage 

gekregen voor aanschaf 

van tablets. De tablets zijn 

tijdens een van de 

vergaderingen door 

voorzitter Jeroen de Bruin 

uitgereikt aan Fatima-Zahra 

uit groep 6 en Sear uit 

groep 5. Beide leerlingen 

zitten in de leerlingenraad van de school. 
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- It’s my life, it’s my choice 

Ondernemers Vereniging Buitenhof ondersteunt sc 

Delfland met een Europees uitwisselingsprogramma 

voor scholen, zodat leerlingen in staat zijn de andere 

deelnemende landen (Zweden, Turkije, Spaans 

Baskenland en  Frans Polynesié) te bezoeken. Hieronder 

volgen korte samenvattingen van verslagen die enkele 

leerlingen gemaakt hebben van het bezoek aan Tahiti 

(Frans Polynesië) en aan Turkije: 

Tahiti (n.a.v. het verslag van Bobby Fernando) 

3 leerlingen met begeleiding waren zo gelukkig om in 

november 2015 de 8-daagse reis naar Tahiti te mogen 

maken waar ze bij gastgezinnen verbleven, net als de 

leerlingen uit de andere deelnemende landen. In die 8 

dagen hebben ze o.a. Polynesia Day (traditionele 

feestdag) meegemaakt, zijn ze de natuur ingetrokken, 

hebben ze het eiland Moorea bezocht en een rondrit 

op Tahiti langs verschillende plaatsen gemaakt, kortom 

een bijzonder en cultureel uitstapje.  

En… in Tahiti weten ze nu ook hoe lekker onze stroopwafels zijn!  

Turkije (n.a.v. het verslag van Ayla) 

In mei 2016 hebben 7 leerlingen met 3 begeleiders een 

8-daagse reis naar Turkije gemaakt. Ook hier verbleven 

alle leerlingen bij gastgezinnen en zijn bijzondere en 

culturele uitstapjes gemaakt, zoals een bezoek aan 

een museum over de 1
e
 Wereldoorlog en een 

oorlogsbegraafplaats, maar ook een bezoek aan een 

kleine kaasfabriek en een lezing op de universiteit over sociaal gedrag stonden op het programma.  

Als laatste werd het stadje Troje bezocht waar de hele groep bij een replica van het paard van Troje op de foto 

is gezet. 

- Social Sofa 

Als tegenprestatie voor de ondersteuning aan het uitwisselingsprogramma zijn de leerlingen van sc Delfland 

nu bezig met het mozaïeken van de social sofa die bij het winkelcentrum aan de Vrijheidslaan komt te staan.  
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LEDEN 
     

Naam Straat Huisnr Postcode 
(E)igendom 

/ (G)ebruik 

Paul Karlas Holding B.V. Bartokpad 4 2625 AB E 

Karlas Fietsen B.V. Bartokpad 4 2625 AB G 

Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden UA Buitenhofdreef 2 2625 XR E 

Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden UA Buitenhofdreef 2 2625 XR G 

Scholencombinatie Delfland Juniusstraat 6 2625 XZ G 

Delftse Sport Vereniging 'Full Speed' Kerkpolderweg 5 2625 EB E 

Delftse Sport Vereniging 'Full Speed' Kerkpolderweg 5 2625 EB G 

Zimmerman, JBAM Kerkpolderweg 8 2625 EB E 

Partycentrum Onder Ons Kerkpolderweg 8 2625 EB G 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB E 

Delftse Voetbalvereniging Delft Kerkpolderweg 12 2625 EB G 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB E 

Stichting Sporthal Kerkpolder Kerkpolderweg 14 2625 EB G 

Titus Brandsmaschool Van Rijslaan 6 2625 KX G 

Jumbo Buitenhof Vrijheidslaan 1 2625 RD G 

Stichting Speelotheek Delft SpeelOké, locatie Kerkpolder Kerkpolderweg 1 2625 EB B 

Michel Tobé 
   

B 

     
Totaal 17 leden, waarvan 15 stemgerechtigd 

 
Een aantal stemgerechtigde leden is 2x lid: als eigenaar en als gebruiker 

 
B = buitengewoon lid en niet stemgerechtigd 

  

Bent u nog geen lid van de ondernemersvereniging maar wel geïnteresseerd? Wilt u meepraten bij de 

vergaderingen en invloed uitoefenen op besluitvorming en ingediende projectaanvragen? Het lidmaatschap is 

gratis en met het bij deze nieuwsbrief gevoegde formulier kunt u zich aanmelden.   

 

EN VERDER EEN KLEINE COLLAGE WAT ER ZOAL NOG MEER GEREALISEERD IS…. 
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De bloembakken in de wijk zijn weer gevuld.  

Een bijdrage voor een dialyse fiets in het Reinier de Graaf 

ziekenhuis.   

 

 

 

 

 

 

minibiebjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeltoestellen bij D.S.V. Full Speed en D.V.V. Delft. 

 
 

Zoals hierboven te zien en te lezen valt, heeft het 

Ondernemersfonds al aardig wat projecten in, voor en 

door Buitenhof ondersteund. Heeft u een mooi idee 

voor een project en voldoet het aan de criteria van 

het Ondernemersfonds? U kunt dan een project-

aanvraag indienen. Op onze webpagina 

www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16  kunt 

u het projectaanvraagformulier downloaden, invullen 

en met een gespecificeerde begroting naar ons 

toesturen. In onze eerstvolgende vergadering zal uw 

aanvraag dan in behandeling worden genomen. 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN BUITENHOF 
Op zaterdag 9 juli 2016 wordt door Stichting Rode Feniks op het grasveld langs de Buitenhofdreef het 

Buitenhof Zomerfestival georganiseerd, speciaal voor alle bewoners van de wijk Buitenhof.  Meer informatie 

hierover is te vinden op www.rode-feniks.nl en www.facebook.com/rodefeniks  

Zijn er activiteiten en evenementen in gebied Buitenhof die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw informatie 

dan per e-mail naar ons secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief). De nieuwsbrief komt 1x 

per jaar uit (mei/juni). 

 

ONDERNEMERSFONDS 

Wat doet het Ondernemersfonds? 

Ondernemersfonds Delft is een fonds van, voor en door Delftse ondernemers. Het fonds geeft ondernemers de 

kans om samen initiatieven op te zetten. Op die manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samen-

werking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid, én aan de economische ontwikkeling van de stad 

Delft. 

Het geld uit het fonds kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. 

Ondernemers in winkelgebieden kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijke feestverlichting 

aan te schaffen. Bedrijventerreinen kunnen met het geld gezamenlijke bewaking of bewegwijzering van hun 

terrein realiseren. Ook zaken zoals gezamenlijk promotie en evenementen kunnen met geld uit het fonds 

worden gefinancierd. 

Het bestuur van het Ondernemersfonds Delft bestaat uit: 

René Dings, Rob van Pelt, Arjan Steendam, Peter van Hemmen 

en Matthijs Stoffer. 

Fondsmanager 

Daarnaast heeft het Ondernemersfonds een fondsmanager. 

Sinds 1 april 2014 is Marja Keizer de fondsmanager en schuift ze aan bij de vergaderingen van Ondernemers 

Vereniging Buitenhof waar ze meepraat en vaak praktisch advies kan geven, omdat ze ook weet wat er in alle 

andere gebieden speelt. Ze raadt alle zakelijke ozb-betalers (en dat zijn niet alleen ondernemers, maar ook 

stichtingen, verenigingen en andere instellingen) aan om lid te worden van de ondernemersvereniging om 

zodoende te kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen en mooie projecten te kunnen realiseren. 

 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  

 http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Webpagina Ondernemers Vereniging Buitenhof: 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/buitenhof-16 

- E-mailadres ondernemers Vereniging Buitenhof: 

ovbuitenhof@outlook.com  

 

COLOFON 

Bestuur: 

Jeroen de Bruin, voorzitter 

Jan Zimmerman, penningmeester 

Jurgen van Dorp, secretaris  

 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 

ovbuitenhof@outlook.com 

Deze nieuwsbrief is geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

Printwerk en verzending is uitbesteed aan de Repro-afdeling van Ipse de Bruggen 
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