Meerjarenbegroting ondernemersfonds
Klundert 2021-2022-2023

Inleiding
Het ondernemersfonds is in 2020 tot stand gekomen voor de kernen Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Om dit te
kunnen bekostigen is een reclamebelasting geïntroduceerd.
Dit fonds kan aangewend worden om Klundert en haar winkelgebied in zijn geheel aantrekkelijker te maken voor
Klundert en haar inwoners, de regio en voor toeristen. Dit gaan we doen door onderling als Klundertse ondernemers
meer te investeren in Klundert.
2020 is een jaar geweest waarin we ervaring op hebben kunnen doen met het ondernemersfonds. Die ervaring
nemen wij mee bij het maken van deze meerjarenbegroting 2021-2023. Wij zijn trots op Klundert en dat willen wij
uitstralen. Klundert is gewoon bijzonder!
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Klundert is gewoon bijzonder!
Steeds vaker horen we het:
- Ik wist niet dat Klundert zo
mooi is...
- Wat een verborgen parel is
Klundert…
- Ik ben blij dat ik Klundert
heb ontdekt...
Steeds vaker ook zien wij ons stadje
terug in lijsten van mooiste plaatsen,
verschillende sociale kanalen,
YouTube en zelfs op TV.
Wat voor de gemiddelde
Klundertenaar heel gewoon is, blijkt
voor de regio en toeristen heel
bijzonder te zijn! Klundert is gewoon
bijzonder!
Wij willen gebruik maken van de
schoonheid die Klundert te bieden
heeft, van de gastvrijheid die Klundert
in huis heeft en de mogelijkheden die
er zijn in onze regio!
Met dit in het achterhoofd en de
mogelijkheden die het
ondernemersfonds biedt willen wij
ons inzetten om de vitaliteit van
Klundert te verbeteren voor Klundert,
de regio en toeristen.

Doelen
Het ondernemersfonds biedt de Klundertse ondernemers de mogelijkheid om haar doelen te behalen. Wij voelen
ons hierbij verantwoordelijk niet alleen voor de KOK- leden (Klunderts Ondernemers Kontakt), maar voor alle
ondernemers binnen het kerngebied Klundert. Ook de gemeente Moerdijk doet een bijdrage en dat zorgt ervoor dat
er ook een verantwoordelijkheid ontstaat om goed om te gaan met publieke gelden.
Het KOK zal zichtbaar en bekend zijn onder de betrokken ondernemers en alle ondernemers in het gebied daartoe
actief informeren over haar inspanningen. Ook zal er actief gezocht worden naar andere financieringsvormen ten
einde ook op andere manieren geld te verwerven anders dan de gelden verworven via de Reclamebelasting.
Naast de hierboven omschreven doelen zijn er nog een drietal extra doelen beschreven:
- Klundert op de kaart zetten
- Een bruisende stad
- Ontwikkelen en samenwerken

Klundert op de kaart zetten

Nog veel te vaak horen we dat mensen zeer aangenaam verrast zijn als ze in Klundert zijn geweest! Klundert wordt
ook wel een verborgen pareltje genoemd. Wij willen deze parel uit de verborgenheid halen en laten zien aan de
regio en aan toeristen uit binnen- en buitenland!

Een bruisende stad

Ook willen wij deze parel oppoetsen. Wij willen Klundert op een zo mooi mogelijke manier presenteren aan de
gasten die Klundert bezoeken! Denk daarbij aan een aantrekkelijk centrum, horeca en bezienswaardigheden.
Klundert is een aangename plek om te verblijven en wij willen deze plek nog aangenamer maken.

Ontwikkelen en samenwerken

Door verschillende activiteiten die het hele jaar door geactiveerd worden is Klundert een bruisend stadje en dat
zorgt voor aanloop van bezoekers uit de regio. Wij willen graag steeds meer bezoekers verwelkomen uit de regio.
Hierbij een goede samenwerking door de verschillende ondernemers essentieel
Dit alles is alleen mogelijk met een vitaal ondernemersbestand. Het is daarom ook erg belangrijk dat ondernemers
in Klundert de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Ook het samenwerken door de verschillende ondernemers in
Klundert is hierbij essentieel!

Samenwerking met andere kernen
De Klundertse ondernemers zoeken graag de samenwerking met de andere kernen. Wij vinden het belangrijk om
onze krachten te bundelen met de verschillende kernen binnen de gemeente Moerdijk. Met elkaar bereik je meer
dan alleen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat wij de regio meer op de kaart kunnen zetten.

Wij hebben gekeken op welke punten wij zouden kunnen samenwerken met andere kernen. In onze visie ziet u bij
verschillende punten een sterretje* staan. Dit zijn de punten waarvoor wij actief de andere kernen in de gemeente
Moerdijk gaan benaderen om samen te werken.

Hierbij verwijs ik graag naar de [initiatiefovereenkomst] in de bijlage.

Visie
Om onze 3 doelen te gaan bereiken hebben wij deze onder verdeelt in 4 pijlers. De Pijlers zorgen ervoor dat er
gericht aan de slag kan worden gegaan om de doelstellingen te behalen.
- Promotie
- Opwaarderen centrumgebied
- Educatie & ontwikkeling
- Evenementen

Promotie
Mensen kennis laten maken met Klundert is erg belangrijk en valt onder het doel om Klundert op de kaart te zetten.
Hiervoor zal gezamenlijk met de ondernemers activiteiten ontwikkeld worden.

Campagnes digitale informatieborden *

Wanneer er digitale informatieborden zijn gerealiseerd zullen deze borden gebruikt moeten worden. Om dit te
kunnen doen heb je content nodig deze content moet gecreëerd en beheerd worden. Content voor evenementen
maar ook van lokale ondernemers.

Content ontwikkeling

Een constante stroom van hoogwaardige content gemaakt van door en voor de Klundertse ondernemers. Deze
content kan gedeeld worden op de eigen kanalen van de ondernemers, op TV (onswestbrabant) en op gezamenlijke
pagina’s als indeklundert.nl.

Influencer marketing *

Hierbij kan gedacht worden aan het benaderen van personen met een grote groep volgers. Deze kunnen ingezet
worden ter promotie van Klundert als geheel. De influencer gebuikt zijn of haar eigen kanalen om te vertellen over
Klundert.

Marketing en promotiekosten overig en acties.

Denk hierbij aan het adverteren op social media kanalen zoals Facebook of Instagram of zoekmachines zoals
google of Bing, de eigen website maar ook aan flyers in de brievenbus of berichten in lokale kranten en of
magazines. Ook kan hierbij gedacht worden aan spaaracties.

Opwaarderen centrumgebied
Dit valt onder het doel om Klundert op de kaart te zetten. Hiervoor zal gezamenlijk met de ondernemersactiviteiten
ontwikkeld worden. Een mooier centrumgebied zou kunnen leiden tot een langer verblijf en hogere uitgave van
bezoekers van het gebied.

Aanschaf digitale informatieborden *

Informatieborden zijn een uitstekend middel om bezoekers te trekken naar het centrum van Klundert. Op deze
borden is te zien wat er allemaal te doen is. Hierdoor creëer je de uitstraling van een levendige vitale kern en kun
je mensen informeren over activiteiten die er plaats gaan vinden. Denk aan digitale borden zoals ook te vinden zijn
in Abri’s. Doelstelling is om deze informatieborden te realiseren in eigen beheer mogelijk in samenwerking met
andere kernen. Deze digitale Abri’s moeten op 3 strategische plekken bij het binnen rijden van Klundert komen.

Originele raamvulling leegstaande panden

Het toepassen van originele ‘raamvulling’, kan ervoor zorgen dat de etalage van het leegstaande pand ineens een
positieve eyecatcher van ons winkelgebied wordt. Bovendien is gebleken dat een dergelijke ruimte op deze manier
weer sneller verhuurd wordt!

Uitbreiding bloemdecoratie

Klundert staat bekend om zijn mooie groene stadskern. Dit willen wij extra benadrukken doormiddel van het
gebruik van bloemen.

Muziekinstallatie opwaarderen

Stelpost om de huidige muziekinstallatie op termijn te vervangen voor een nieuwe moderne installatie.

Educatie & ontwikkeling
Een vitaal ondernemersbestand draagt bij aan een vitale kern en een vitale kern. Wij willen educatie aanbieden
aan de ondernemers. Daarbij kijken we naar waar er behoefte is bij de ondernemers. Tegelijkertijd willen we
hierdoor de samenwerking en kennisdeling van verschillende ondernemers bevorderen.

Onderzoek naar behoeftes ondernemers

Er wordt gekeken waar er behoefte aan is onder de leden. Ten einde een ondernemers academy op te richten. Het
trainen van de leden is een essentieel onderdeel in dit plan!

Oprichten ondernemers academy *

De ondernemers academy is een keuzemenu met seminars, cursussen, leertrajecten, trainingen etc. afgestemd op
de behoeftes van de ondernemers uit Klundert.

Evenementen
Een evenement zorgt voor levendig en bruisende stadskern. Het is daarom ook erg belangrijk dat er activiteiten
georganiseerd worden naast de bestaande activiteiten die al zeer succesvol zijn zullen wij ieder jaar op zoek gaan
naar een nieuwe activiteit. Evenementen kunnen alleen georganiseerd worden met goede samenwerking tussen
ondernemers en de verschillende kernen.

Bestaande evenementen

Verspreid over het jaar zullen er 4 evenementen georganiseerd worden denk daarbij aan een
Moederdagevenement, een zomerfestival, een najaar actie en een sinterklaasfeest. Ook wordt er geld gereserveerd
om een nieuwe activiteit te ontwikkelen. Alle evenementen zullen geëvalueerd en doorontwikkeld worden.

Nieuw evenement met andere kernen

Het is de ambitie om gezamenlijk met de 3 kernen (Fijnaart, Klundert en Zevenbergen) een Moerdijks evenement te
organiseren. Ook dit evenement zal geëvalueerd en doorontwikkeld worden!

Kosten baten

