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NIEUWSBRIEF 

Jonge Ondernemers: 

Bij het bestuur van de OFS is het idee ontstaan een afdeling op te richten voor jonge ondernemers tot circa 40 jaar 

uit de Gemeente Schagen. Graag vernemen wij van u of dit idee bij uw leden leeft. Tevens vernemen wij graag 

welke een jonge ondernemer zitting zou willen nemen in het bestuur van OFS. 

Thema avond: 

Het bestuur heeft de wens om een thema avond voor onze ondernemers te organiseren waarin een onderwerp 

centraal staat wat iedereen aanspreek.  

OFS is op zoek naar een onderwerp en een spreker die onze ondernemers aanspreekt. Mocht er binnen uw 

vereniging ideeën voor een thema avond  zijn waarvoor u een bepaalde  spreker kent, laat het ons weten.  

Betrokken ondernemers: 

Tevens zijn wij op zoek naar ideeën hoe wij de ondernemers binnen de Gemeente Schagen nog meer kunnen 

betrekken bij de OFS.   Wij staan open voor suggestie. 

Financiën:   

Het gaat goed met de OFS maar waar wij ons zorgen over maken, zijn de financiën.  

Ieder jaar kunnen wij de begroting sluitend krijgen maar hebben helaas geen extra middelen voor het uitrollen van 

nieuwe initiatieven en ideeën. 

In de laatst ALV hebben wij als bestuur een voorstel aan de aanwezige ondernemers voorgelegd waarbij de WOZ 

opslag wordt verhoogd van 3% naar 4%. Dit voorstel is door de grootste meerderheid aangenomen. 

Echter gaan B en W van Schagen niet akkoord met ons verzoek om de bijdrage te verhogen en brengt dit ook niet in 

de Gemeenteraad. B en W verwacht hieromtrent kritische vragen binnen de Raad. Daarnaast hebben zij 

aangegeven dat er geen steun voor dit voorstel ligt bij LTO evenzo  te weinig draagkracht vanuit de ondernemers.  

Dit houdt in dat we bepaalde activiteiten niet uit kunnen voeren. We hebben dan ook besloten dit jaar geen 

Verkiezing van de Ondernemer van het Jaar te organiseren. Dit wordt nu om de tweejaar georganiseerd. Tevens 

zullen we wat strenger kijken naar sponsor verzoeken. Het is helaas niet anders. 

Ondernemersverkiezing van het jaar 2019 :  geen doorgang 

Het financieel sluitend krijgen van de begroting heeft voor dit jaar ten gevolg dat OFS om budgettaire redenen heeft 

besloten dit jaar geen ‘Ondernemers Verkiezingen 2019’ te zullen initiëren. OFS overweegt om deze verkiezingen 

tot een twee jaarlijks evenement te benoemen. Tegen het einde van 2020 zult u hieromtrent uiteraard meer van 

ons vernemen met betrekking tot de verkiezingen voor de ondernemer van dat jaar! 


