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Ondernemersvereniging Buitenhof 
De Ondernemersvereniging Buitenhof bestaat uit 

diverse ondernemers uit de wijk Buitenhof. Met elkaar 

dragen we bij aan een betere wijk.  Vanuit het onderne-

mersfonds Delft hebben we jaarlijks ongeveer € 35.000 

te besteden. We steunen initiatieven die in het belang 

zijn van de wijk en de ondernemers;  bijvoorbeeld wijk-

evenementen, feestverlichting of promotie.  Een ander 

voorbeeld zijn de plantenbakken, die in oktober 2014  

door de Buitenhof ondernemers zijn aangeschaft.  

“Mooi om te zien zoals de ondernemers in Buitenhof 

dingen voor elkaar krijgen en leuke dingen in hun wijk

organiseren”, vindt René Dings van Ondernemersfonds 

Delft.  “Ze zijn heel actief, niet alleen de winkeliers- 

verenigingen, maar ook andere organisaties in de  

wijk. Ze maken samen plannen.”

Ondernemersfonds 
Ondernemersfonds Delft is een fonds van, voor en 

door Delftse ondernemers. Het geeft ondernemers de 

kans om samen nieuwe initiatieven op te zetten. Op 

deze manier geeft het fonds een flinke impuls aan de 

samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en 

de overheid én ook aan de economische ontwikkeling 

van de stad Delft. Het Ondernemersfonds bestaat uit één 

fonds, 12 werkgebieden en duizenden ondernemers.

Wie zijn Wij en Wat doen Wij?

Ondernemers in Buitenhof weten elkaar inmiddels 

wel te vinden om vanuit het fonds leuke dingen te 

organiseren. Eerder dit jaar hebben ze onder meer iPads 

voor het voorleesproject van DOK Voorhof  en een 

elektrische bolderkar aangeschaft om kinderen van de 

buitenschoolse opvang naar de sportvelden te  

brengen. De ondernemers steunden ook een voetbal-

middag voor kinderen bij D.V.V. Delft, inclusief voetbal-

clinics en een voetbalschoenenruilbeurs. 

 Overzicht van projecten:

•	 Feestverlichting in december

•	 Plantenbakken in Buitenhof

•	 Buitentafeltennistafels bij twee sportverenigingen

•	 De elektrische bolderkar voor BSO-organisaties 

•	 Een geslaagde en drukbezochte voetbalmiddag bij 

D.V.V. Delft

•	 Tien iPads voor het voorleesproject van DOK  

Voorhof

•	 Join the Pipe (waterdrinkpunt)

•	 Ondersteunen Isofa (schuldhulpverlening  in de 

wijk)
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Ondernemers Vereniging Buitenhof  
P/a	Koepoortstraat	41		•		2612	HS	Delft		•		ovbuitenhof@outlook.com

Meld uw bedrijf, vereniging of stichting vandaag nog aan als lid  of dien uw idee voor  de wijk Buitenhof in via: ovbuitenhof@outlook.com  

Alle (zakelijke OZB betalers) ondernemers zijn van harte welkom om mee te praten 

en ideeën aan te dragen in onze Ondernemersvereniging! Graag aanmelden 

bij Secretariaat Ondernemers Vereniging Buitenhof: ovbuitenhof@outlook.com. 

Bekijk voor de komende bijeenkomsten onze website.

Komende vergaderingen

Theo Jansen (D.V.V. Delft) en Jeroen de Bruin (Winkeliersvereniging 

Buitenhof ) hebben een elektrische bolderkar, genaamd de Stint, 

aangeschaft voor BSO-organisaties zodat de begeleiders zelfstan-

dig kinderen kunnen vervoeren. Jansen kwam op het idee omdat in 

de wijk Buitenhof kinderen best meer willen sporten en bewegen, 

maar dikwijls het vervoer missen om dit op het Sportpark Kerkpol-

der, de thuisbasis van D.V.V. Delft en D.S.V. Full Speed, te kunnen 

doen. Nu kunnen de kinderen veilig over straat èn sporten.

veilig sPorten voor de jeugd 
danKzij Buitenhof ondernemers

Stuur een kaartje
Om de ondernemersvereniging op 

een opvallende manier onder de 

aandacht te brengen is een ansicht-

kaartenactie ontwikkeld. De kaarten 

nodigen uit om een aanvraag of idee 

voor de wijk in te sturen. De kaarten 

liggen verspreid bij winkeliers en 

openbare plaatsen in Buitenhof. 

Wilt u ook een set kaarten? 

Stuur dan een mail naar:

ovbuitenhof@outlook.com  

Join the pipe-waterdrinkpunt
Vorig jaar oktober werd  een openbaar 

waterdrinkpunt geopend. Het water-

drinkpunt is een onderdeel van het 

project JOGG-Delft. JOGG staat voor 

Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG 

zet zich in om gezond eten en bewe-

gen te stimuleren onder jongeren t/m 

19 jaar. Het waterdrinkpunt stimuleert 

jongeren om meer water te drinken 

en minder zoete (fris)dranken om bij-

voorbeeld overgewicht te voorkomen.

Vrolijke plantenbakken 
Ondernemersvereniging  Buitenhof 

heeft letterlijk de wijk opgefleurd met 

ruim 70 forse plantenbakken.  

De plantenbakken werden op diverse 

locaties in Buitenhof geplaatst: 

•	 Winkelcentra aan de Vrijheidslaan 

•	 Winkelcentrum Verdiplein

•	 D.V.V. Delft

•	 D.S.V. Full Speed

•	 De Buitenweye

•	 Supermarkt 

•	 De moskee
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Project leerlingen: It’s my life, it’s my choice 
Ondernemersvereniging Buitenhof steunde de scholencombinatie Delfland met het 

realiseren van zijn Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+.  Met de financiële hulp 

van de ondernemersvereniging Buitenhof werd het mogelijk de deelnemende (buiten-

landse en Delftse) leerlingen een extra uitdagend sportief en cultureel programma in en 

rond Delft aan te bieden. De leerlingen en docenten uit de verschillende deelnemende 

landen, waaronder Frans Polynesië, Zweden en Spanje, werken samen in het project. 
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