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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Delftse Hout.
Twee keer per jaar willen wij de ondernemers in de Delftse Hout op de hoogte houden van o.a. de projecten
die in ons gebied gerealiseerd worden. Mooie, leuke en interessante projecten waar ook u aan mee betaalt en
die dankzij het Ondernemersfonds Delft uitgevoerd kunnen worden.

KENNISMAKING MET HET BESTUUR:
Graag stellen we voor!
Het bestuur van de ondernemersvereniging Delftse Hout bestaat uit vijf leden:
Edo Garretsen (voorzitter), Pim Meijkamp (penningmeester), Joost Verhoeff (secretaris), Ronald Tetteroo en
Elise Vuyk.
Van enkele bestuursleden volgt hieronder een uitgebreidere kennismaking.

Wie ben je en waar kennen we je van?
Mijn naam is Pim Meijkamp en ik ben sinds 1990 eigenaar van Vakantiepark Delftse Hout.
Daarnaast zit ik in het bestuur van de Stichting BuytenDelft.
In het verleden ben ik enkele jaren voorzitter geweest van de afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland.

Wat is je rol in het bestuur?
Edo Garretsen, Ronald Tetteroo en ik hebben eind 2012 gezamenlijk de Ondernemersvereniging Delftse Hout
opgericht. Mijn functie binnen het bestuur is die van penningmeester.

Wie ben je en waar kennen we je van?
Mijn naam is Ronald Tetteroo en ik ben werkzaam bij het Albeda College voor MBO in Rotterdam binnen de
sector Handel en Commercie.
In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de Amateur Tuindersvereniging Levenslust. Deze vereniging heeft de
tuincomplexen Biesland, Delftse Hout, Kooltuinmolensloot en Vijvertuinen onder zijn beheer met in totaal 528
volkstuinen. Mijn taak is om samen met de overige hoofdbestuursleden de tuincomplexbesturen aan te sturen
en zorg te dragen voor de financiën, het secretariaat, milieuzaken, onderhoud van de 4 clubhuizen, taxaties en
tuinoverdrachten, de ledenadministratie en de website en clubblad. Daarbij heb ik regelmatig contacten met
de Gemeente Delft, de AVVN en de pers.
Ons motto is "Tuinieren geeft de hand werk en de geest rust!"

Wat is je rol in het bestuur?
Bij de oprichting van de Ondernemersvereniging Delftse Hout ben ik nauw betrokken geweest bij het opstellen
van de statuten en later het huishoudelijk reglement.
Ik vind het belangrijk dat het bestuur opkomt voor de algemene belangen van ondernemers en verenigingen
binnen ons gebiedsdeel Delftse Hout. Ingediende projecten dienen een waarde te hebben die ondernemers en
verenigingen verbindt en ten goede komen van de burger die genieten wil van al het moois dat de Delftse
Hout te bieden heeft.

Wie ben je en waar kennen we je van?
Ik ben Joost Verhoeff, 54 jaar, vader van 3 mooie dochters en getrouwd met Ushi. Voormalig eigenaar van
Kobus Kuch en Knus. Momenteel werk ik op projectbasis.

1

Wat is je rol in het bestuur?
Ik zit als secretaris in het bestuur van de ondernemersvereniging Delftse Hout omdat ik het belangrijk vind dat
ondernemers gezamenlijk projecten realiseren en financieren, er van uitgaande dat de omgeving daar mooier
en beter van wordt. Juist door te dóen en niet naar elkaar te kijken en wachten, zien we goede resultaten
waardoor de Delftse Hout nóg aangenamer wordt om te verblijven.

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN
- Beleefplek
De gemeente wilde dolgraag dat er meer te doen is voor kinderen die de Delfste Hout bezoeken en wilde
hierom verschillende beleefplekken creëren. Omdat het budget niet toereikend was hebben we het
ondernemersfonds benaderd voor een bijdrage voor de beleefplek vla bij Knus.
Zie hieronder een foto van de beleefplek vlakbij Knus. Wilco & zijn team van Schors & Scheef hebben er
echt wat leuks van gemaakt! Er zijn wat speelattributen voor de kinderen, keien en evenwichtsbalken. Met
een beetje fantasie denk je dat je een scheepswrak ziet! Ook is er een waterpomp. Elke dag zijn er kinderen
aan het spelen en liggen er mensen te zonnen, wat ons betreft een echte aanwinst voor de Delftse Hout.

(een bijdrage van Jasper en Geerten – Knus)

- Social sofa
Tijdens de feestelijke opening van de belevingstuin van het Willem Felsoord op 20 juni jl. is het ontwerp van
de social sofa (zie hiernaast) getoond aan de
aanwezigen.
In het magazijn van de groep de Dalia zal aan
de sofa worden gewerkt en zowel die locatie als
de weg ernaar toe is geschikt en bereikbaar
voor de sofa.
De gemeente is langs geweest om 2 plekken
nabij de Papaver en het Willem Felsoord te
beoordelen of de bank daar geplaatst kan
worden wanneer hij af is, en beide plekken zijn
goedgekeurd.
Er zijn al een aantal vaste vrijwilligers die aan de
sofa willen werken, waarvan er 1 een meer
coördinerende rol op zich kan en wil nemen. De
inzet van andere geïnteresseerden die er aan
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mee willen werken kan via die persoon geregeld worden.
In principe kan er op maandag, woensdag en vrijdagmiddag gewerkt worden aan de sofa en in overleg kan
er eventueel ook een avond of weekenddag extra gewerkt worden.
Zodra de sofa betaald is, worden er afspraken gemaakt over de levering en de workshop, en kan er gestart
worden.
(een bijdrage Elise, Petra en Sandra – Ipse de Bruggen)

- Huifkar (BieslandDagen)
Een ander duurzaam initiatief dat kon rekenen op steun van het
Ondernemersfonds, is de aanschaf van een huifkar voor de
BieslandDagen, die dit jaar op 6 en 7 september worden gehouden.
“Dat is dan voor de negende keer”, zegt Mariëtta van der Duijn
Schouten-Verloove van de BieslandDagen. “Elk jaar vervoeren we het
publiek op platte karren achter een tractor. En er valt heel wat te
vervoeren, want er komen zo’n 10.000 belangstellenden op de
BieslandDagen af. Vervoer per huifkar past misschien wel beter bij dit
groene en duurzame feestje in de Bieslandse Polder. Maar het heeft
geen zin om de huifkar alleen voor 2 dagen per jaar aan te schaffen.
De andere 363 dagen van het jaar willen we de huifkar via verhuur
inzetten om extra geld te genereren voor de BieslandDagen. Voor
schoolklassen bijvoorbeeld, als ze een uitstapje maken naar de
Delftse Hout. Daarom hebben we bij de ondernemersvereniging een
aanvraag ingediend voor de aanschaf van een huifkar. Dat was een
gelopen koers; de BieslandDagen roepen veel sympathie op.
Begrijpelijk – Delftse Hout-ondernemers juichen het toe als er 10.000
mensen elk jaar in ‘hun achtertuin’ komen genieten van zo’n prachtig
evenement.”
(uit: http://www.delft.nl/Bedrijven/Nieuws_2014/Ondernemers_steunen_duurzaamheid)

- Buitenvolière
Om onze opvangcapaciteit te verhogen, is het plan onze twee bestaande vliegkooien op te delen in
meerdere ruimtes door er twee kleinere volières in te plaatsen (zie schematische weergave hieronder). In de
vergadering van 22 mei 2014 heeft de ondernemersvereniging Delftse Hout besloten om een van deze
kleinere volières te financieren via een aanvraag bij het ondernemersfonds Delft. Op 5 juni bereikte ons het
mooie bericht dat deze aanvraag toegekend is.
Als tegenprestatie zullen vier informatieborden (water-dichte kliklijsten) geplaatst worden op buitenwand
van de vliegkooi waarin wisselende informatie kan worden geplaatst. Twee hiervan zijn bedoeld om de vele
bezoekers aan dit gebied te
informeren welk werk in de
opvang plaatsvindt. Hiermee
wordt de opvang en ons gebied
aantrekkelijker voor toeristen.
De andere twee borden kunnen
gebruikt worden om informatie
over ondernemers in ons
gebied op weer te geven.
Aangezien de kleinere volières
als gekoppelde set van twee
gebouwd moeten worden,
kunnen we pas starten met de
bouw als ook de gelden voor
een tweede volières geworven zijn (we hebben hier geen eigen middelen voor). We zitten nu op € 3.000 en
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hebben goede hoop om voor het eind van dit jaar de rest bij elkaar te hebben. Uiteraard houden we jullie
op de hoogte.
(een bijdrage van Annemieke – Vogelopvang)

- Kinderboerderij (BuytenDelft)
“De gemeentelijke voorzieningen in de Delftse Hout moeten behouden blijven.” Campingeigenaar Pim
Meijkamp legt uit waarom hij met enkele gelijkgestemde mede-ondernemers stichting BuytenDelft heeft
opgericht. “We willen met deze stichting de voorzieningen behouden. Met een beheer dat in het teken
staat van duurzaamheid, natuur, beleving, voeding – en met behoud van de vrijwilligers en de natuur- en
milieu-educatie. Degenen die dit ook een goed plan vinden en een rol voor zichzelf zien weggelegd, zijn
welkom om met de stichting aan de slag te gaan. Die bieden we binnen BuytenDelft de ruimte. Dat is het
idee van BuytenDelft.”
Een idee dat volgens Meijkamp 100% realistisch en haalbaar is. “Er komen heel veel initiatieven op ons af,
ondernemers haken aan, door mee te doen, of door het plan financieel te steunen. Ook Ondernemersvereniging Delftse Hout. Er ligt een enorme opgave: de voorzieningen moeten met € 1 miljoen minder in de
lucht gehouden worden. We moeten dus wel met een goed doortimmerd plan komen dat recht doet aan
bestaande activiteiten en organisaties, en dat tegelijkertijd ook een financieel gezonde toekomst oplevert.
Om het proces in goede banen te leiden, hebben we een professional aangetrokken. Die wordt via de
ondernemersvereniging betaald vanuit het Ondernemersfonds Delft. Juist omdat het gebied gebaat is bij
het behoud van deze belangrijke functies.
Meer informatie is te vinden op http://buytendelft.nl/buytendelft.nl/
(uit: http://www.delft.nl/Bedrijven/Nieuws_2014/Ondernemers_steunen_duurzaamheid)

- Mooi Weer Spelen (Onze Spelen)
Op zaterdag 14 juni was op de grote speelweide in Delftse Hout een
sfeervolle, aangeklede picknick, met luchtacrobatiek, beeldende kunst en
terras met poffertjes, diner, hapjes en drankjes. Het was de spectaculaire
voorproef van het Delftse straattheaterfestival Mooi Weer Spelen dat een
week later op de Markt te beleven was. De luchtacrobatiek-act koppelde
‘Mooi Weer Spelen’ aan ‘Onze Spelen’, de zomerspelen voor jongeren
die voor het eerst bij en rondom de sportverenigingen gehouden
werden. Een paar honderd bezoekers en sporters bezochten de
activiteiten.
e
Dankzij Ondernemersvereniging Delftse Hout was deze 1 Delftse
Houtdag compleet. En was er de aantrekkelijk vormgegeven, paginagrote advertentie ‘Te doen in Delft’ in de Delftse post, waarin zowel
‘Onze Spelen’ als ‘Picknick Mooi Weer Spelen’ werden aangekondigd.
(een bijdrage van Frank Koenen – Mooi Weer Spelen)

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT
Zijn er in de activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die 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 2x per jaar uit (eind augustus en eind februari).

BELANGRIJKE DATA
- Bestuursvergaderingen 2014:
Donderdag 2 oktober 2014
Donderdag 30 oktober 2014

- Algemene Ledenvergadering 2014:
Donderdag 27 november 2014 (locatie en exacte tijd nog niet bekend)
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- Deadline inzenden projectaanvragen 2014
In de ALV van 27 november 2014 kunnen weer projectaanvragen ter stemming worden ingebracht. Heeft u
een idee dat u tot project wil uitwerken met geld van het Ondernemersfonds? Op onze pagina van de
website van het Ondernemersfonds Delft (zie de link onderaan deze nieuwsbrief) vindt u een
aanvraagformulier dat u kunt gebruiken. Projectaanvragen dienen vóór vrijdag 24 oktober 2014 per e-mail
aan het bestuur te worden gestuurd.

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 samenwerking
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 (voorzitter), Rob van Pelt (penningmeester), Rob Trompper (secretaris), Peter van Hemmen en
Matthijs Stoffer.

- Kennismaking met fondsmanager Marja Keizer
Graag stellen we voor!
Wie ben je en waar kennen we je van?
Sinds 1 april jl. ben ik, Marja Keizer, fondsmanager van het Ondernemersfonds Delft. Ik ben in Delft
geboren en zelfstandig ondernemer; ik heb een praktijk in arbeidsrecht en arbeidsconflictbemiddeling.
Hiervoor was ik jarenlang directeur/eigenaar van 9 drogisterij-parfumeriewinkels van Minerva; ook ben ik
voorzitter geweest van diverse organisaties in de drogisterijbranche. Sinds 1999 ben ik bestuurslid
(penningmeester) van winkelcentrum De Hovenpassage. In die functie heb ik de afgelopen jaren veel
contact gehad met het Ondernemersfonds.

Wat is je rol in het bestuur OvDH en in het Ondernemersfonds?
Corine Korrel heeft zich het afgelopen jaar ingezet om de bekendheid van het fonds onder ondernemers te
vergroten en de organisatiegraad van de ondernemers in de stad te verhogen. Dat is haar uitstekend gelukt
en ik mag daar op verder bouwen.
Het contact met de ondernemers in de gebieden heb ik inmiddels als zeer plezierig ervaren. Overal ben ik
hartelijk ontvangen en in ieder gebied weer andere leuke mensen die een zelfde doel nastreven: mooie
projecten realiseren op allerlei gebied. Sociaal, cultureel, sportief en commercieel. Zo ook bij de
Ondernemersvereniging Delftse Hout. Ik woon de bestuursvergaderingen bij waar ik meepraat en vaak
praktisch advies kan geven, omdat ik ook weet wat er in de 11 andere gebieden speelt.

Wat wil je de leden van OvDH meegeven?
Ik kan niet anders dan iedere ondernemer die nog geen lid is vragen zich aan te melden. Denk mee, praat
mee en beslis mee!

Nog iets toe te voegen?
Er is zoveel gerealiseerd in de afgelopen jaren dat ik trots ben om van het Ondernemersfonds Delft
fondsmanager te mogen zijn. Maar het kan altijd beter en wat is er leuker dan onze stad, in alle facetten,
SAMEN nog mooier maken?
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LINKS / CONTACT:
- Website Ondernemersfonds:
http://www.ondernemersfondsdelft.nl

-

Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout:
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a-88.html

-

LinkedIn groep Delftse Hout:
http://www.linkedin.com/groups/Ondernemersvereniging-Delftse-Hout-7426923/about

-

E-mailadres ondernemersvereniging Delftse Hout:
ovdelftsehout@hotmail.com
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