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SAMENVATTING 
Inleiding 
2020 was voor de SOBZ een bijzonder jaar. Onze aangesloten partijen zoals het binnenstadsplatform, 
binnenstadsmanangement en Zutphen Promotie waren vol plannen voor wederom een mooi jaar. De stad had 
de wind in de zeilen en alle lichten stonden op groen…. tot 15 maart.. toen kwam er een lockdown. Samen 
met de aangesloten partijen en de gemeente is zeer snel en adequaat een Coronataskforce (CTF) opgericht. In 
dit overleg -met korte lijnen- hebben wij vanuit de SOBZ gekeken hoe wij de schade van de lockdown konden 
beperken. We hebben met alle aangesloten partijen besloten om het gebudgetteerde geld voor evenementen 
in te zetten voor een door Zutphen Promotie uit te voeren campagne genaamd Coronaherstel Plan. De inzet 
van de SOBZ heeft er toe bijgedragen dat na het opheffen van de eerste lockdown de bezoekersstromen weer 
snel op gang kwamen. Door de samenwerking in de CTF zijn lijnen in de binnenstad nog korter geworden en 
zo konden wij ook bij de 2e lockdown aan het einde van het jaar 2020 snel schakelen en samen met onze 
partners van toegevoegde waarde zijn. Waarbij de rolverdeling duidelijk was. De SOBZ als ‘bank’ namens de 
achterban (VCOZ en BPZ) en de uitvoering (SZP en BMZ). 

Doelstelling SOBZ 
Bij beschikking van 20 januari 2020 heeft de stichting ondermersfonds binnenstad Zutphen de volgende 
opdracht: 

De stichting spant zich in op 

• Collectieve belangenbehartiging van de ondernemers in de binnenstad van Zutphen en de realisatie van 
activiteiten; 

• het geven van van invulling aan de statutaire doelstellingen van de stichting; 

• het geven van ondersteuning aan de ondernemersvereniging bij het opstellen van werkplannen en het 
uitvoeren van activiteiten en daarbij ook aandacht besteden aan niet georganiseerde ondernemers in de 
binnenstad van Zutphen; 

• om ook via andere instrumenten dan deze subsidie gelden te verwerven bij ondernemers en aldus zorgen 
voor aanvullende financieringsvormen.    

Aanpak 
De SOBZ functioneert tussen de gemeente en de uitvoerende partijen als bank, die het ontvangen 
geld(subsidie) beheert en verstrekt aan de subsidieontvangers. 
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Bestuur 
Het bestuur van de SOBZ wordt gevormd uit leden van aangesloten partijen uit de binnenstad. 
Voorzitter: G.G.H.R Beijer; ondernemer Hoetink Schoenmode Spittaalstraat 
Penningmeester: H.M ten Berge, ondernemer Spar Citystore Zutphen Stationsstraat 
Secretaris: M.W Droog, ondernemer Noten & Zo Lange Hofstraat. 

Projectoverzicht 
De SOBZ werkt hierbij intensief samen met de Stichting binnenstadsmanagement die uitvoering geeft aan de 
collectieve belangenbehartiging, het ondersteunen de ondernemers(vereniging) en geeft ook aandacht aan niet 
georganiseerde ondernemers in de binnenstad van Zutphen. Daarnaast werkt de SOBZ intensief samen en 
verstrekt het subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie voor het het vermarkten van de binnenstad, het 
verstrekken van subsidies aan evenementen en het instant houden van een VVV.  

Resultaat 
Over het jaar 2020 is er een negatief resultaat van € 16.032. Dit gaat ten laste van het eigen vermogen.  

Toelichting op het resultaat 
Het negatieve resultaat over het jaar 2020 is toe te schrijven aan een eenmalige investering in het 
ophangsysteem van de kerstverlichting. Het wassen het begin van 2020 niet duidelijk welke risico’s er waren 
en waar deze risico’s lagen met betrekking te de kabels die over de openbare weg hangen in de binnenstad 
van Zutphen en waar de feestverlichting aanhangt.  

Het resultaat is in 2020 negatief, dit gaat ten last van het eigen vermogen. 

  

Het eigen vermogen is per 31-12-20120 € 54.869, dit is volgens het bestuur ruim voldoende.  

Eigen vermogen SOBZ Bedrag

Eigen vermogen 31-12-2019 € 70.901

Resultaat 2020 -€ 16.032

Totaal € 54.869
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RESULTATEN EN KOSTENOVERZICHT 

Ontvangsten 2020 Bedrag

Ontvangen subsidie gemeente Zutphen 2020 € 252.000

Totaal € 252.000

Uitgaven 2020 Bedrag

Investering in de veiligheid van het ophangsysteem tbv de feestverlichting € 20.223

Bijdrage aan het binnenstadsplatform € 36.400

Bijdrage Zutphen Promotie, inclusief evenementenbijdrage € 156.000

Bijdrage aan binnenstadsmanagement € 30.000

Algemene kosten € 25.263

Rente en bankkosten € 146

Totaal € 268.032

Resultaat Bedrag

Ontvangsten € 252.000

Uitgaven € 268.032

Totaal -€ 16.032
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