
Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Algemeen  

Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met 

als doel de belangen van de ondernemers op het eiland Goeree-Overflakkee centraal te vertegenwoordigen,

door:

• alle ondernemersverengingen op Goeree-Overflakkee te verenigen in FOGO;

• geregeld met de gemeente en andere overheidsinstanties in gesprek te gaan;

• gezamenlijk activiteiten en projecten te ontwikkelen ten behoeve van het ondernemersklimaat;

• het werven van financiële middelen, met oog op het voortbestaan van de federatie.

In onderstaande wordt een beknopt verslag gegeven van alle inspanningen van FOGO in 2014. Dit 

jaarverslag dient als inhoudelijke verantwoording richting de achterban. 

Bestuur

Er zijn in de federatie twee bestuurslagen, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen 

bestuur vergaderde 4 keer in 2014. Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van de stichting en richt 

zich hoofdzakelijk op beleidsmatige zaken. In het algemeen bestuur nemen alle ondernemers-verengingen 

op Goeree-Overflakkee zitting, te weten:

– OV Oostplaat;

– OV Middelharnis (D'n Diek);

– OV Ouddorp;

– OV Oude-Tonge;

– OV Tonisseweg;

– OV Goedereede;

– OV Ooltgensplaat;

– OV Den Bommel;

– OV Stellendam;

– VEERO;

– VBGO;

– Vissersvereniging Zuid-West;

– Zorggroep Haringvliet.

Het dagelijks bestuur is gemachtigd vanuit het algemeen bestuur voor het uitrichten van uitvoerende taken. 

In 2014 zijn er door het dagelijks bestuur inspanningen verricht om alle ondernemersverengingen aan te 

laten sluiten op FOGO. Het dagelijks bestuur is in 2014 eens per 6-8 weken bijeengekomen. 

Eens in de 8 weken heeft het dagelijks bestuur een overleg gehad met de wethouder van Economische 

Zaken en de bedrijfscontactfunctionaris over de samenwerking tussen FOGO en de gemeente. De 

terugkoppeling van deze overlegmomenten richting het algemeen bestuur geschiedde in de regel via mail, 



de website en/ of de algemene bestuursvergadering. 

Vanaf maart 2014 voert adviesbureau De Zakenpartner het secretariaat van FOGO. De Zakenpartner biedt 

voor een vast bedrag een breed pakket aan diensten met betrekking tot administratieve, ondersteunende en 

adviserende werkzaamheden voor de besturen van FOGO. De Zakenpartner wordt conform afspraak 

maandelijks gefactureerd aan de hand van een uitgewerkte urenverantwoording. De monitoring hierop 

gebeurt vanuit beide besturen.

Financieel

Een belangrijke bron van inkomsten van FOGO zijn de contributiebetalingen door de aangesloten 

ondernemersverengingen. De financiële administratie wordt door De Zakenpartner gevoerd, in 

samenwerking met de penningmeester. Per ondernemer betaalt iedere vereniging € 10,- per jaar. Een aantal

van de ondernemersverengingen heeft in 2014 een eenmalige startbijdrage geschonken aan FOGO.

Met oog op de continuïteit van FOGO heeft het dagelijks bestuur verschillende inspanningen verricht om 

aanvullende financiële middelen te werven. Zo heeft de gemeente Goeree-Overflakkee op verzoek van het 

dagelijks bestuur een bedrag van € 5.000,- geschonken aan FOGO om de opstart van de organisatie te 

bekostigen. Daarnaast is de aanvraag toegekend door het Innovatiefonds van de Rabobank ter hoogte van €

10.000,- voor de realisatie van de economische strategie (organisatie roadshows, communicatie-, druk- en 

proceskosten etc.). Tevens is er door SABA een bedrag van € 2.500,- beschikbaar gesteld voor de inkoop 

van externe expertise ten behoeve van de statistische analyse, als onderlegger van de economische 

strategie. De begroting van de jaren 2014 en 2015 is daarmee sluitend.

Een uitgebreide weergave van de financiële situatie van FOGO in 2014 is opgenomen in de jaarrekening.

Communicatie

Er zijn in 2014 verschillende inspanningen verricht ten behoeve van de opstart van de organisatie. Met oog 

op de professionaliteit en herkenbaarheid van FOGO is er in het eerste kwartaal van 2014 een huisstijl en 

een logo ontwikkeld voor de interne en externe communicatie. In eerste instantie zou WebsiteNL deze 

opdracht verrichten, maar door omstandigheden is deze opdracht uiteindelijk gegund aan Reclamebureau 

Excalibur. 

Er is door Excalibur ook een interactieve website ontwikkeld, waarmee de ondernemers (en andere 

belanghebbenden) op een toegankelijke wijze wordt geïnformeerd over:

• ontwikkelingen in het bestuur en de beleidsvoering van FOGO;

• de uitkomsten van de gesprekken met de gemeente en andere overheden;

• de planning van vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten;

• relevante nieuwsfeiten en documenten. 

Door de website te linken aan diverse sociale media, zoals Twitter, Facebook en Linkedin, is de reikwijdte 

van de communicatiekanalen van FOGO vergroot. Voor 2015 heeft het dagelijks bestuur van FOGO het doel

gesteld om de reikwijdte van de communicatie verder te uit te breiden. 



Gedurende het jaar heeft FOGO verschillende berichten geplaatst in het verenigingsblad van de VBGO en 

Het Ondernemersbelang. Zodoende heeft FOGO haar achterban ook buiten haar eigen communicatie-

kanalen geïnformeerd over haar organisatie en plannen. 

Via het secretariaat van FOGO worden de (secretariaten van de) aangesloten ondernemersverengingen 

structureel per mail geïnformeerd over vergaderingen, verzoeken vanuit het bestuur en andere zaken.

Werkgroepen 

Onder de besturen zijn in 2014 verschillende werkgroepen opgericht, waarin de bestuurslijn van FOGO 

thematisch wordt doorgevoerd. In de werkgroepen participeren niet alleen ondernemers, maar vaak ook een 

vertegenwoordiging van de gemeente of andere (overheids)instanties. De hoofddoelstelling van de 

werkgroepen is het voorbereiden van het gemeentelijk beleid op het desbetreffende thema, door vanuit het 

oogpunt van de ondernemers informatie aan te dragen en de ondernemersbelangen te vertegenwoordigen. 

Voor elke werkgroep is een doelendocument opgesteld, waarmee SMART invulling gegeven wordt aan de 

hoofddoelstelling.

In onderstaande worden de belangrijkste in 2014 behaalde resultaten beschreven van de werkgroepen:

Deltanetwerk

• mede-organiseren van het Deltanetwerk Event 2014 met de gemeente Goeree-Overflakkee en 

Rabobank Het Haringvliet, met betrekking tot de inhoud van het programma en de communicatie 

richting de ondernemers over het event.



Infrastructuur

• werven van leden bij de opstart van de werkgroep en het werven van nieuwe leden na wijzigingen in 

de samenstelling van de werkgroep;

• agendering van de werkzaamheden aan de Harmsenbrug en de signalering voor de sluis van de 

Haringvlietdam ter attentie van Rijkswaterstaat;

• de realisatie van de samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee;

• het inzichtelijk maken van het gemeentelijk beleid inzake de verbetering van de interne infrastructuur

op Goeree-Overflakkee;

• voorbereiding van de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, inzake de 

ontsluiting van de N57 en de N59.

Detailhandel

• werven van leden bij de opstart van de werkgroep;

• de realisatie van de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee;

• realisatie van de eilandelijke detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee, vanuit het perspectief van de 

ondernemers.

Bedrijventerreinen  

• werven van leden bij de opstart van de werkgroep;

• de realisatie van de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee;

• voorbereiding op de integrale uitrol van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen;

• voorbereiding op het inzichtelijk maken van de Service Level Agreement bedrijventerrein.

Innovatie

• werven van leden bij de opstart van de werkgroep;

• organisatie van verschillende inspiratiesessies, onder leiding van trendwatcher Adjiedj Bakas, over 

de toekomstvisie van Goeree-Overflakkee;

• organiseren van drie roadshows, waarbij ondernemers mee konden denken over de 

ontwikkelingsrichting van Goeree-Overflakkee, op basis van de regiotheorie van Michael Porter;

• voorbereiding op de totstandkoming van de economische strategie, als uitvoeringsagenda van 

FOGO voor economische ontwikkeling en het stimuleren van innovatie.  

Horeca en recreatie

• werven van leden bij de opstart van de werkgroep;

• de realisatie van de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en KHN;

Duurzame energie en duurzaamheid

• werven van leden bij de opstart van de werkgroep;

• de realisatie van de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Energieke Regio;



• agendering van het ondernemersstandpunt inzake het beleid met betrekking tot windenergie op 

Goeree-Overflakkee richting de coöperatie Deltawind en de gemeente;

• faciliteren van collectieve inkoop van energie op bedrijventerreinen;

• voorbereiding op de realisatie van een incubator op het gebied van zorg in het voormalige 

gemeentehuis Oostflakkee;

• onderzoeken van de mogelijkheden voor duurzame energie- en landbouw toepassingen en 

autarkisch ondernemen.

Social Return on Investment 

Het SW-bedrijf Goeree-Overflakkee heeft vanuit de gemeente de opgave om uitkeringsgerechtigden en 

jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Op basis van de Participatiewet zijn 

ondernemers op termijn verplicht hieraan bij te dragen. Ter voorbereiding hierop heeft het SW-bedrijf in 2014

de samenwerking gezocht met FOGO, als vertegenwoordiger van het lokale bedrijfsleven. Beide partijen 

verenigen zich sindsdien in een werkgroep, waardoor de mogelijkheden voor plaatsing van 

bovenbeschreven doelgroep inzichtelijk worden gemaakt. 

Provincie Zuid-Holland

Om de plannen die FOGO met Goeree-Overflakkee heeft te realiseren is niet alleen de samenwerking 

gezocht met lokale partijen, zoals de gemeente de lokale Rabobank, maar ook met bovenlokale partijen, 

zoals de provincie Zuid-Holland. De provincie is voor FOGO belangrijk als partner in de uitvoering van haar 

plannen. In 2015 wordt de samenwerking verder uitgebouwd. 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording voor het jaar 2014 is opgenomen in een separaat opgestelde jaarrekening.


