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VOORWOORD
In juni van het vorige jaar nam ik tijdens de ALV het 
ZO-voorzitterschap over van Harry Marrissen. Op dat 
moment hadden we allemaal de hoop dat na de zomer 
iedereen weer met volle kracht vooruit zou kunnen. 
 Jammer genoeg was dat niet zo.

Het is nu maart 2021 en terwijl ik dit schrijf zijn de 
 scholen weer voorzichtig open, mogen de kappers weer 
aan de bak en ontvangen de winkels een paar klanten 
per tijdslot. De onvrede neemt echter toe, evenals de 
onrust en de onzekerheid over wat ons nog staat te 
wachten.

Als bestuur maakten we vorig jaar ambitieuze plannen 
voor bijeenkomsten per deelgebied of bedrijfsverzamel-
gebouw en planden we diverse ’uitstapjes’. Niets daar-
van ging door. Toch hebben we niet stil gezeten.

We hebben geprobeerd onze leden zoveel mogelijk een 
hart onder de riem te steken en waar mogelijk te onder-
steunen. We hielden constant contact met de gemeente 
over de te nemen maatregelen en hebben die zoveel 
 mogelijk met de ZO-leden gecommuniceerd.

Wat gelukkig wél gewoon door is gegaan en waar we 
in de basis ook voor zijn: ons gebied schoon, heel en 
veilig houden. Evenals de duurzaamheidsprojecten die 
wél zijn doorgegaan. Daarnaast zijn we gestart met 
 initiatieven op het gebied van cybersecurity en online 
ondernemen.

Ons grootste verlangen is, en dat geldt voor iedereen, 
dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten en het glas 
mogen heffen op een voorspoedige toekomst.

Het bestuur van deze mooie vereniging kijkt daar  
enorm naar uit.

Harry Bouma
Voorzitter
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Elk deelgebied heeft een eigen verhaal en een  eigen 
 dynamiek. Elke dag komen zo’n 20.000 mensen 
naar het grote  bedrijventerrein om bij ongeveer 
1200  bedrijven hun werk te doen. In het hele gebied 
 stonden tot voor kort maar enkele woonhuizen. De 
laatste jaren zien we hierin verandering komen. 

De variatie in de bedrijven en ook in hun omvang is 
groot. Van dienstverlenende bedrijven tot  automotive, 
hout-, metaal-, en horecabedrijven. Van de 1200 
 bedrijven zijn ruim 320 lid van bedrijvenvereniging 
Zuidoost. De vereniging is in 2009 opgericht na een 
fusie van meerdere kleine bedrijvenverenigingen en 
na de oprichting van Stichting Ondernemersfonds 
 Groningen. (In het hoofdstuk over de financiën meer 
informatie over dit Ondernemersfonds).

De vereniging is de belangenbehartiger van alle 
 bedrijven in het gebied als het gaat om schoon, heel 
en veilig. Inmiddels is daar duurzaamheid bij gekomen 
en ook digitalisering is ondertussen een belangrijk aan-
dachtspunt van het bestuur. Door de uitvoering van 
diverse projecten en werkzaamheden willen we van 
 toegevoegde waarde zijn voor de bedrijven en leden.

Ondertussen zien we de nodige veranderingen  
op ons af komen:
• Toenemende woningbouw in het Europapark.
• De komst van de nieuwe woonwijk Stadshavens.
• Ontwikkelingen in de bereikbaarheid van 

 Meerstad. 

Het bedrijventerrein wordt steeds meer onderdeel  
van de stad met alle consequenties van dien. Want wat 
gaat meer woningbouw in het Europapark betekenen 
voor de bereikbaarheid nu en straks als de Zuidelijke 
Ringweg klaar is?

De nieuwe wijk Stadshavens maakt straks onderdeel 
uit van het Sontplein en de Scandinavische  Havens. 
 Welke impact gaat dat hebben? Samen met de 
 gemeente wordt dat nu onderzocht, wetende dat het 
plan  onomkeerbaar is. In gezamenlijkheid zoeken we 
naar  manieren waarin alle partijen zich kunnen vinden.

De ruimte voor uitbreiding tussen Driebond en 
 Meerstad is beperkt, maar zal de komende jaren zeker 
 worden gevuld. De gemeente is bezig om een visie 
daarop te ontwikkelen. Er wordt gezocht naar  efficiënte 
 benutting en ’inbreiding’. Daarvoor is goed overleg 
 nodig, omdat er conflicterende belangen zullen zijn.

ZO is op al deze bovenstaande ontwikkelingen 
 voorbereid en zal nú, maar ook straks, de belangen 
van onze leden op ons mooie bedrijventerrein zo goed 
 mogelijk blijven behartigen.

ZO NU EN ZO STRAKS
Bedrijventerrein ZO strekt zich uit van station Europapark tot het Eemskanaal.  
ZO bestaat uit acht herkenbare deelgebieden:
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Is de onderneming of organisatie gevestigd op het bedrijventerrein Zuidoost in de stad Groningen, en 
valt het bezoekadres onder de postcode 9723? Dan is het mogelijk om lid te worden van ZO. Bevindt het 
 bedrijf zich niet op het bedrijventerrein dan bespreken we graag de mogelijkheden. Wij zijn trots op de 320 
 doeners, durfdenkers en aanpakkers die al lid zijn. Versterk jouw én ons netwerk. De voordelen zijn:

COMMUNICATIE 
& LEDENZAKEN
Martin van Hoek en Georgette Matthijssen zijn verantwoordelijk voor de 
 communicatie, pr en ledenzaken van ZO. Zij worden hierin ondersteund door 
Annatascha Udinga. Zij richten zich voornamelijk op het vergroten van de 
 zichtbaarheid, het netwerk, de onderlinge samenwerking en ledenzaken.

“WIJ WILLEN ALS ZUIDOOST GRAAG DE BINDING MET DE  LEDEN 
EN  BEWONERS VAN ONS BEDRIJVENTERREIN  VERGROTEN. 
 COMMUNICATIE EN ZICHTBAARHEID ZIJN HIERIN TWEE 
 BELANGRIJKE ONDERWERPEN. HIER WIL IK ALS  BESTUURSLID 
VAN VBZO AAN WERKEN DOOR ONDER  ANDERE GEBRUIK TE 
GAAN  MAKEN VAN  HEDENDAAGSE MODERNE MIDDELEN, DOOR 
TE  LUISTEREN NAAR DE WENSEN VAN ONZE LEDEN EN DOOR 
DE  LEDEN EEN PLATFORM TE BIEDEN VOOR HET ONDERLING 
 UITWISSELEN VAN  INFORMATIE EN VOOR SAMENWERKING.”  

MARTIN VAN HOEK 

LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE
Het lidmaatschap van ZO geldt per kalender-
jaar. De contributie bedraagt € 150,- per jaar 
 exclusief btw. Daarna loopt het stilzwijgend 
door. Wie lid wordt na 1 juli, betaalt de helft van 
de contributie in het eerste jaar. In de welkomst-
mail staat de inlogcode voor ’MIJNZO’. In het 
afgesloten ledendeel is het mogelijk om kennis 
te maken met de andere leden en om je aan te 
melden voor georganiseerde activiteiten.

SCHOON, HEEL, VEILIG &  
BEREIKBAAR ZUIDOOST DOOR 
ACTIEF TERREINBEHEER

DYNAMISCH  
NETWERK VAN  
320 ONDERNEMERS

ALTIJD OP DE HOOGTE  
VAN RELEVANT  
ONDERNEMERSNIEUWS

JOUW ONDERNEMERS- 
BELANG VOOROP DOOR  
BELANGENBEHARTIGING

GRATIS TOEGANG  
TOT INTERESSANTE  
BIJEENKOMSTEN

SPECIAAL LEDEN- 
VOORDEEL DOOR  
COLLECTIEVE DIENSTEN
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’SAMEN 
STA JE 
STERK’

WIE?
,,Ik ben Lammert Wiersema, 56 jaar, van Vishandel Sontplein en ben sinds 
drie jaar lid van bedrijvenvereniging Zuidoost. Met mijn vrouw Karin,  dochter 
Pamela en nog vijf meiden verkopen wij 7 dagen per week vis. Wij zijn de 
uitvinder van de garnaleneierbal, roken zelf zalm en hebben een eigen, unieke 
kibbelingsaus. Oh ja, en ik zing graag en veel, maar altijd voor mezelf, in de 
auto en onder de douche.’’

WAAROM LID VAN ZO?
,,Ik vind het logisch en belangrijk om lid te zijn van zo’n vereniging in het gebied 
waar onze zaak zit. Als er iets zou spelen is het handig dat je terecht kunt bij 
een club die goede lijntjes heeft met de gemeente. Bovendien is het leuk om 
andere ondernemers te leren kennen, want dat is weer goed voor ons eigen 
bedrijf. Samen sta je sterk.’’

WAT DOE JE ALS LID?
,,Eerlijk gezegd ben ik geen actief lid. Daar heb ik ook geen tijd voor. En jammer 
genoeg zijn er de laatste tijd door corona weinig activiteiten geweest waar we 
elkaar konden ontmoeten.’’

HEB JE NOG WENSEN?
,,We zouden willen dat ons terras weer open mocht, maar daar zeuren we niet 
over, omdat niemand daar op dit moment iets aan kan veranderen. We zijn al 
blij dat we gewoon open mogen in deze coronatijd. Nee ik heb op dit moment 
geen wensen, maar weet de vereniging te vinden als we iets nodig hebben.’’

’’MEER  
GROEN,  
MEER  
BOMEN’’

WIE?
,,Ik ben Franck Antonides, 38 jaar en woon in Haren. We zijn met onze  bedrijven Flex Support 
en Webplaats net verhuisd van de Kielerbocht naar DE STEK, bedrijventerrein Driebond. DE 
STEK is het meest duurzame  bedrijfsverzamelgebouw van Nederland. Met onze twee  bedrijven 
ontzorgen we  uitzendbureaus; van contracten, facturering, debiteuren tot het leveren van 
 software voor urenregistratie en recruitment CRM.’’

WAAROM LID VAN ZO?
,,Toen ik acht jaar geleden op het bedrijventerrein kwam te zitten ben ik lid geworden. Ik vind 
het fijn dat ZO meedenkt als het gaat om duurzame terreinontwikkeling. Ook hou ik van de 
bijeenkomsten waar ik iets kan leren en ik ben dol op bedrijfsbezoeken bij anderen.’’

WAT DOE JE ALS LID?
,,De afgelopen twee jaar heb ik weinig activiteiten van ZO bezocht, omdat ik erg druk was. Ik ken 
inmiddels alle uitzendbureaus op ons terrein, maar heb in de loop der jaren ook verschillende 
andere ondernemers leren kennen. Zo deel ik op verzoek graag mijn zonnepanelen-ervaring 
en ook denk ik wel eens mee met sommige verenigingsbestuursleden.’’

HEB JE NOG WENSEN?
,,Jazeker. Industrieterreinen zijn bijna altijd saai en grijs en dat moet echt  veranderen.  
De werkomgeving moet meer en meer een huiskamer zijn, want anders kan je net zo goed 
thuis werken. Ik pleit dus voor meer groen en meer bomen op ons terrein. Het moet gezelliger 
worden met groene perkjes in plaats van al dat asfalt. Een dorp met bedrijven, dat idee, dat  
zou geweldig zijn. Of ik dat al aan het bestuur heb gemeld? Bij deze.’’
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SCHOON
HEEL

VEILIG

DUURZAAM
DIGITAAL

Zoals we in het jaarrapport over 2019 meldden,  namen 
we aan het eind van dat jaar een ledentevredenheids- 
enquête af. Hieruit bleek duidelijk dat een grote 
meerderheid van de leden onze basisdienstverlening 
bijzonder waardeert. Ook in 2020 hebben we hier veel 
aandacht aan besteed; Rioolbeheer  Euvelgunne, clean-
team, bijenbos, bankjes, openbaar gebied, etc...

ZO & DE BBOG
Binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving 
 Groningen) werken gemeente, politie, Veiligheidsregio 
en bedrijvenverenigingen samen onder het motto 
Schoon, Heel en Veilig aan criminaliteitspreventie, 
beveiliging en  veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties 
in Groningen.

Collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen, in 
de avondlijke en nachtelijke uren,  patrouillerende 
auto’s van het beveiligingsbedrijf is de basis. Die 
basis is sinds 2017 verbreed naar een veel hechtere 
samenwerking waarbij niet alleen meer de ‘zuivere’ 
 veiligheidsaspecten in het geding zijn, maar ook zaken 
als de beheer- en onderhoudssituatie van het open-
baar gebied.  

De BBOG adviseert de bedrijvenverenigingen niet 
 alleen over betere beveiliging van de terreinen, maar 
ook van de digitale netwerken. De BBOG voert daarom 
nu ook digitale veiligheidsscans uit op de bedrijventer-
reinen in samenwerking met Cyber Security Centrum 
Noord-Nederland. Voor 2021 wordt gewerkt aan een 
pilot voor een keurmerk Digitaal Veilig Ondernemen.   

De kosten worden gedekt door gelden uit Onderne-
mersfonds Groningen (voor ondernemend Groningen) 
en een financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Daarnaast voeren we periodiek een schouw uit op het 
bedrijventerrein en kijken we of alle ramen en deuren 
goed dicht zitten (‘Wittevoetjes’).

ZO & GRONINGEN BEREIKBAAR
De bereikbaarheid is en blijft voor de komende 
jaren een belangrijk thema voor bedrijvenvereniging 
ZO. Niet alleen de bereikbaarheid van klanten en 
medewerkers, maar ook voor de afvoer van grond-
stoffen, producten en afval. ZO werkt samen met 
Groningen Bereikbaar en de Aanpak Ringweg Zuid en 
participeert in Gastvrij Groningen. Want ook tijdens 
 werkzaamheden aan de ringweg gaat de verkoop 
gewoon door.

Er is een elektrische cargobike aangeschaft die 
 ondernemers kunnen testen voor logistiek vervoer 
van en naar hun onderneming. Via Groningen bereik-
baar te reserveren.

ZO & HET SONTPLEIN
Het Sontplein is in 2017 aangewezen voor uitbreiding 
van perifere en grootschalige detailhandel waarbij 
er ‘elders in de stad geen overwegend  negatieve  
 gevolgen mogen ontstaan voor de bestaande 
 detailhandel-/leisurestructuur’. Inmiddels is een deel 
van het  masterplan Sontplan uitgevoerd en is ZO in 
gesprek met de ondernemers over het opstarten van 
een  speciale belangenvereniging.

In samenwerking met de fastfoodketens op 
het  Sontplein en de vastgoedeigenaren zijn we 
 begonnen met het opstellen van een plan voor een 
 vernieuwende aanpak tegen het zwerfafval.

ZO & VERVANGEN BOMEN ANTWERPENWEG - 
GIDEONWEG
Van de populieren in de omgeving van de kruising 
 Antwerpenweg - Gideonweg konden 51 bomen niet 
meer veilig in dit gebied blijven staan. De gemeente 
heeft inmiddels de bomen vervangen door 80 nieuwe, 
andere bomen en 180 struiken. ZO heeft in het gebied 
een aantal bankjes en picknicktafels geplaatst.  

ZO EN DE BASIS
DEZE 5 TERMEN VORMEN DE BASIS VAN ZO.
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ZO & RIOOLBEHEER
Op bedrijventerrein Euvelgunne, met een gemengd 
rioolstelsel, wordt verhoudingsgewijs weinig afvalwater 
en juist zeer veel regenwater afgevoerd. Het betreft 
een gebied met veel verhard oppervlak waar relatief 
weinig mensen werken. Als gevolg van de klimaatver-
andering worden grotere hoeveelheden neerslag ver-
wacht. Dit leidt in toenemende mate tot overbelasting 
van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie, tot waterover-
last op straat en tot ongewenste riooloverstorten in 
de binnenstad van Groningen. De problematiek op het 
terrein  Euvelgunne is urgent en vergt op korte termijn 
een oplossing. Door maatregelen bij het bedrijvenpark 
zelf te nemen kunnen kostbare investeringen in het 
rioolstelsel en op de RWZI Garmerwolde worden voor-
komen. Andere bedrijventerreinen met een gemengd 
rioolstelsel waar de gevolgen van de klimaatveran-
dering zich ook zullen gaan voordoen kunnen lering 
trekken uit de wijze waarop nu in Euvelgunne met de 
problematiek wordt omgegaan.  

ZO & DE SCANDINAVISCHE HAVENS
In de visie Eemskanaalzone heeft de gemeenteraad 
van Groningen de ontwikkeling van de  Oosterhaven 
tot aan Meerstad (‘Stad aan het Water’) in vier 
deelgebieden vastgelegd. Voor deelgebied 2 (de 
 Scandinavische Havens) heeft bedrijvenvereniging 
ZO in samenwerking met betrokken bedrijven en 
de  gemeente Groningen onlangs onderzocht wat 
de ontwikkelmogelijkheden zijn van de nautische en 
maritieme sector. Het adviesbureau Ecorys heeft dit 
onderzoek  uitgevoerd.

In een reactie op het eindrapport heeft de gemeente 
Groningen aangegeven de economische functie van 
de Scandinavische Havens minimaal de komende 10 
jaar te willen behouden. ZO gaat nu samen met de 
ondernemers en de gemeente Groningen werken aan 
de toekomst van de Scandinavische Havens. 

PROJECTEN
Duurzaamheid is inmiddels zichtbaar uitgegroeid tot 
het vierde belangrijke aandachtsgebied. Een goede, 
onontkoombare ontwikkeling. Groningen Werkt Slim 
(GWS) is in 2020 door de provincie, gemeente en de 
vier bedrijvenverenigingen in het leven geroepen. GWS 
is de ondersteuner van lopende energietransitie- 
projecten en de aanjager van nieuwe duurzaamheids- 
initiatieven. ZO heeft zitting in de stuurgroep van GWS 
en is op die manier betrokken bij het beleid.

Toch reikt onze ambitie verder. Driebond is in 2018 
door de gemeente aangewezen als pilot-gebied voor 
energietransitie. Het bestuur van ZO vindt dat hier 
wel wat meer vaart in mag komen. Ondernemers 
moeten naar onze mening meer ruimte krijgen voor 
eigen  initiatieven, zoals het onderling uitwisselen van 
opgewekte energie of de plaatsing van kleinschalige 
windmolens.

ZO & GRONINGEN WERKT SLIM
De urgentie van de energietransitie is dagelijks in 
het nieuws. Dat bedrijven hier ‘iets mee  moeten’ 
is  duidelijk. Soms ook omdat dat wettelijk is 
 opgelegd, maar vaak omdat ze zelf duurzaam en 
 maatschappelijk verantwoord willen werken. Energie 
vormt echter meestal slechts enkele procenten van de 
 bedrijfskosten en staat vanwege drukke werkzaam-
heden meestal niet bovenaan de prioriteitenlijst. De 
vraag is dus hoe bedrijven geholpen kunnen worden 
om duurzamer te werken en waar ze moeten beginnen 
als het over duurzaamheid, mobiliteit en circulariteit 
gaat. Daarin kan  Groningen Werkt Slim een  bijdrage 
 leveren. Dit platform  ondersteunt ondernemers op 
weg naar een duurzame toekomst, met als lange 
 termijn doel een CO2 neutraal Groningen in 2035. 

Al langer goed lopende initiatieven op ons bedrijven-
terrein, zoals “zon op daken” en “koplopers”, hebben  
nu ook de aandacht van GWS.

DUURZAAMHEID

COPYRIGHT: GROENLEVEN
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ZO & CULTUUR
Cultuur is onderdeel van het leven. Of het nou gaat 
om het bezoeken van een festival of een museum. 
In 2020 hebben we gezien hoe grote delen van de 
samenleving er achter kwamen hoe belangrijk cul-
tuur in ons bestaan is. ZO ondersteunt al een aantal 
jaren, samen met de andere verenigingen, Eurosonic 
Noorderslag. Niet alleen omdat het elk jaar Groningen 
weer op de culturele, Europese kaart zet, maar ook 
omdat het economisch van groot belang is voor Stad 
en  Ommeland.

De tentoonstelling “Unzipped” over de Rolling Stones 
in het Groninger Museum mocht zich op voorhand 
in een grote internationale belangstelling  verheugen. 
Door samen met de andere verenigingen een 
 bijdrage te leveren konden we voor onze leden enkele 
 vrijkaarten regelen. Een mooi voorbeeld van hoe we 
elkaar kunnen versterken.

ZO & ARMOEDE
Helaas is het een gegeven dat Groningen relatief veel 
armoede kent. In het bestuur hebben we hier meer-
dere keren over gesproken. Ook in bedrijven is schul-
denproblematiek onder medewerkers zichtbaar; de 
sportclub voor de kinderen is onbetaalbaar  geworden 
of het gezin moet een beroep doen op de voedsel-
bank. Om een bijdrage te kunnen leveren staat ZO 
altijd open voor acties die op enigerlei wijze mee 
kunnen helpen en verlichting kan brengen  in deze 
ingewikkelde materie. Zo hebben we het afgelopen 
jaar bijgedragen aan de kerstactie voor de houders 
van een Stadjerspas.

ZO & GRONINGEN GASTVRIJ
Het actieprogramma Groningen Gastvrij draagt bij 
aan het op peil houden en versterken van de gastvrije 
beleving van vrijetijdsconsumenten tijdens het vervoer 
naar en het verblijf in de stad gedurende wegwerk-
zaamheden en huidige veiligheidsmaatregelen. Het 
programma Groningen Gastvrij wordt uitgevoerd 
en gefinancierd in opdracht van Het Ondernemers-
fonds Groningen, Gemeente Groningen en Groningen 
 Bereikbaar. In samenwerking met de Groningen City 
Club en Koninklijke Horeca Nederland.

MAATSCHAPPELIJK “CULTUUR IS ONDER-
DEEL VAN HET LEVEN. 
OF HET NOU GAAT OM 
HET BEZOEKEN VAN 
EEN FESTIVAL OF EEN 
MUSEUM.”
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WIE?
,,Ik ben Marco Peters, 47 jaar en woon in Leeuwarden. Sinds 2013 ben ik 
 verantwoordelijk voor Plaza Sportiva. Mijn fitnessclub met zwembad, sauna 
en horecafaciliteiten telt 2500 leden en we zitten op het Europapark.  Iedereen 
heeft zijn eigen coronaverhaal en dat van mij luidt dat wij al ruim zeven 
 m aanden gesloten zijn.’’

WAAROM LID VAN ZO?
,,Mijn voorganger was al lid van deze bedrijvenvereniging en ik ben dat 
 gebleven. Onder het mom van ’beter een goede buur dan een verre vriend’, 
hou ik van korte lijnen met eigenaren van andere bedrijven. Ik zie ZO als een 
netwerk.’’

WAT DOE JE ALS LID?
,,Eerlijk gezegd tot nu toe helemaal niks. Ik ben nog nooit op een bijeenkomst 
geweest, maar dat ligt echt aan mezelf. Ik ben lid van talloze clubs en stuur-
groepen en moet door tijdgebrek constant keuzes maken. Misschien komt het 
wel omdat ik niet het gevoel heb dat wij op een bedrijventerrein zitten. Tussen 
ons en de andere bedrijven loopt de Europaweg. Ik heb nog geen enkel gevoel 
bij bedrijvenvereniging ZO, maar wie weet verandert dat.’’

HEB JE NOG WENSEN?
,,ZO als netwerk moet volgens mij vraag en antwoord zo dicht mogelijk bij 
elkaar brengen. Korte lijnen. Ik zou daarom graag zien dat de vereniging een 
digitaal prikbord lanceert waar je opdrachten op kan zetten. Vaak weet je als 
bedrijven onderling weinig van elkaar. En als ik een keuze moet maken klop ik 
liever bij de buren aan dan bij een anoniem ander bedrijf.’’

WIE?
,,Ik ben Marieta Reessink, 37 jaar, eigenaresse van het bureau Vier en ik zit met 
mijn bureau op Euvelgunne. Zes jaar geleden gaven mijn man en ik een tuin-
feest in Haren waarvoor ik zelf de meubels had gemaakt en de inrichting had 
bedacht. Ik besloot op dat moment iets te doen met mijn creativiteit en ben 
Vier begonnen. Ik organiseer evenementen en feesten en verzorg tevens de 
inrichting en styling.’’

WAAROM LID VAN ZO?
,,Mijn grootste drijfveer was enkele jaren geleden om mijn netwerk uit te 
breiden. Naast mijn eigenbelang zie ik de vereniging ook als een goede 
 belangenbehartiger voor de bedrijven op ons terrein. Fijn dat zij het woord 
voor ons voeren als het nodig is. Gelukkig is ons bedrijventerrein netjes en 
goed  ontsloten en prima verbonden met de andere terreinen.’’

WAT DOE JE ALS LID?
,,Voor corona ging ik wel naar bijeenkomsten om contact te leggen met  andere 
ondernemers. Gezellig zo’n praatje en een borrel. Helaas moest ik vaak de 
zomerse activiteiten aan me voorbij laten gaan, omdat ik het dan erg druk heb 
met bruiloften en evenementen. Mijn netwerk is echt vergroot en ja het heeft 
me ook wel eens werk opgeleverd.’’

HEB JE NOG WENSEN?
,,Ik zie de vereniging echt als een netwerkclub waar ik zaken kan doen met 
 andere ondernemers. Misschien zijn er nog wat meer korte netwerk- 
momenten in te bouwen, want naast geduld is zichtbaar blijven wel een 
 aandachtspunt in deze coronatijd.’’

’KORTE
LIJNEN’

’ZICHTBAAR 
BLIJVEN’
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Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemers-
fonds.  Destijds gestart onder de naam Stichting Het Fonds 
 Ondernemend Groningen, in september 2020 omgedoopt 
tot Stichting  Ondernemersfonds Groningen. Dit fonds wil 
 ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het 
 ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch 
 gezonde en aantrekkelijke stad.

Het Ondernemersfonds daagt het georganiseerde bedrijfsleven 
uit om met zulke plannen te komen. Denk daarbij aan onderwer-
pen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijk-
heid bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onder-
wijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.

Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste 
schaalvergroting en co-financiering op gang brengen, met een 
groot netto-resultaat voor een gebied of de hele stad.

ONDERNEMERSFONDS 
GRONINGEN

SAMENWERKINGS- 
VERBANDEN

ZO EN HAAR PARTNERS:
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In tegenstelling tot wat we vorig jaar meldden is Renske Bos om persoonlijke redenen  
niet toegetreden tot het bestuur. Wel mogen we Marie-José Bonthuis verwelkomen als 
aspirant bestuurslid. 

Gelmer Haverman heeft het bestuur vaarwel gezegd, omdat hij met pensioen ging en 
Tom Nicolai is afgetreden, omdat zijn bedrijf is verhuisd. In de vergadering van septem-
ber hebben we uitgebreid afscheid genomen van beide mannen. Dank voor de inzet en 
bewezen diensten.

We namen niet alleen afscheid van twee bestuursleden in 2020. Door een verschuiving 
van taken namen we in de zomer ook afscheid van Marlies Schipperhein, secretariaat. 

Irma Noorbergen vond per 1 januari 2021 een nieuwe uitdaging waardoor ze tot onze 
spijt haar werkzaamheden voor de vereniging moest beëindigen. Gelukkig hebben we in 
de persoon van Annatascha Udinga een goede opvolger weten te vinden. Zij neemt in de 
uitvoering ook de portefeuille ledenzaken over van Georgette Matthijssen, die haar plek 
in het bestuur weer heeft ingenomen.

BESTUUR

ZO is vertegenwoordigt of participeert in de volgende organisaties: 
• OTP - Eddy Roossien en Harry Bouma 
• Overleg Bedrijvenparken Groningen/Koepel Economische Agenda - Harry Bouma 
• Het Ondernemersfonds Groningen - Harry Bouma  
• BBOG - Nico Borgman 
• Groningen Bereikbaar / ARZ - Onno Smid en Jaap Koopmans 
• Scandinavië havens - Onno Smid en Jaap Koopmans
• Groninger Ondernemers Courant - Harry Bouma

HARRY BOUMA 
VOORZITTER

NICO BORGMAN
VERENIGINGSMANAGER

JAAP KOOPMANS 
LID

TIM ADEMA  
EXTERN ADVISEUR 
INFRA COMMISSIE

RICK MEIJER 
PENNINGMEESTER

ANNATASCHA UDINGA 
PROJECTEN EN SECRETARIAAT

ONNO SMIT
LID

BEREND STEENBERGEN 
EXTERN ADVISEUR 
INFRA COMMISSIE

MARTIN VAN HOEK 
LID

MARIE-JOSÉ BONTHUIS 
SECRETARIS

HEMMO DE GROOT  
GEMEENTE  
GRONINGEN

EDDY ROOSSIEN
LID

GEORGETTE MATTHIJSSEN 
LID

HET HUIDIGE BESTUUR BESTAAT UIT: 

HET BESTUUR WORDT ONDERSTEUND DOOR: 

Hemmo de Groot neemt als vast con-
tactpersoon van ZO deel aan vergade-
ringen. De veelheid aan te behandelen 
onderwerpen maakt dit noodzakelijk.

Marie-José Bonthuis (secretaris) en Georgette Matthijssen 
zijn beide beoogd bestuursleden en nemen nu al deel aan 
de bestuursvergaderingen van ZO.
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ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA 

Verenigingsvermogen
Kortlopende schulden

TOTAAL

31-12-2020 
IN EUR 

10.102
240.574
250.676
 

226.090
24.586

250.676

31-12-2020 
IN EUR 

- 
- 
- 
- 
9.000 
6.781 
- 
- 
- 

31-12-2019 
IN EUR 

5.164
5.000
1.085
50
10.500
8.208
8.016
10.000
5.632

31-12-2019 
IN EUR 

28.461
238.390
266.851

221.618
45.233

266.851

PROJECTEN

Vervanging Ledschermen Infozuilen
Zon op Daken
Ledenenquete
Beeld Thies Dijkhuis
Koplopers
2de fase Scandinavische Havens
Mobiliteit
Datagestuurd Rioolbeheer
Zwerfafval

JAAR 
REKENING

BALANS PER 31-12-2020
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VOORSTEL BEGROTING 2021    BEDRIJVENVERENIGING ZO
BATEN

Verenigingsbijdrage Ondernemersfonds Groningen  

Verenigingsbijdrage / Contributies leden

Overige opbrengsten

Restitutie teveel ontvangen van het Fonds 2018

Managementvergoeding verenigingsmanagement

Ontvangen rente 

Infra Commissie Ondernemersfonds Groningen

LASTEN

Verenigingskosten

Infra Commissie

Huisvestingkosten

Exploitatiekosten informatiepanelen

Kantoorkosten

Algemene Kosten

RESULTAAT

VASTGESTELDE  
BEGROTING 2021

€ 80.000,00

€ 40.000,00

€ 6.000,00

-

-

-

€ 7.500,00

€ 133.500,00

VASTGESTELDE  
BEGROTING 2021

€ 80.000,00

€ 7.500,00

€ 10.500,00

€ 2.500,00

€ 12.000,00

€ 20.000,00

€ 132.500,00

€ 1.000,00

REALISATIE
2020

€ 105.000,00

€ 43.350,00

€ 6.000,00

-

- € 2.282,00

€ 8,00

-

€ 152.076,00

REALISATIE
2020

€ 105.000,00

-

€ 8.504,00

€ 1.986,00

€ 13.458,00

€ 18.656,00

€ 147.604,00

€ 4.472,00

REALISATIE
2019 

€ 95.000,00

€ 43.800,00

€ 6.666,00

- € 8.436,00

- € 8.850,00

€ 8,00

-

€ 128.188,00

REALISATIE
2019 

€ 95.000,00

-

€ 693,00

€ 2.036,00

€ 8.332,00

€ 16.116,00

€ 122.177,00

€ 6.011,00

VASTGESTELDE 
 BEGROTING 2020 

€ 105.000,00

€ 45.000,00

€ 6.650,00

-

-

-

-

€ 156.650,00

VASTGESTELDE 
 BEGROTING 2020 

€ 105.000,00

€ 15.000,00

€ 8.500,00

€ 2.500,00

€ 7.950,00

€ 15.700,00

€ 154.650,00

€ 2.000,00
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FONDS- 
BESTEDINGEN

TOELICHTING OP REALISATIE 
2020 EN RESERVERINGEN 
2021

€ 91.895
€ 341.389
€ 433.284
€ 317.225
€ 336.800
€ 654.025 

FONDSPROJECTEN ZO 2020 EN RESERVERINGEN 2021

Beschikbare middelen per 31 december 2019
Bijdrage 2020 
Te besteden tot eind 2020
Beschikbaar 31 december 2020
Reseveringen 2021
Beschikbaar 31 december 2020
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JAARLIJKS TERUGKEREND

RETAIL

GEBIED ONTWIKKELING

THEMATISCH

Verenigingskosten ZO

Ondernemers Trefpunt (OTP)

Eurosonic Air

Beveiliging Bedrijf Omgeving  
Groningen BBOG

Groninger Ondernemers Courant

Gateway to Hospitality

Promotiedagen

Ondersteuning ondernemers  
Sontplein gebied

Loyaliteitsprogramma   
Groningen Bereikbaar 

Infracommissie

Project cleanteam

Upgraden Scandinavische havens 

Fietspad Helperzoomtunnel/Europapark

Upgrading openbaar gebied

Duurzaamheidsagenda

Cyber security en Werkplaats Online 
Ondernemers

Rolling Stones Unzipped

Onderwijsprojecten

REALISATIE FONDS- 
AANVRAGEN 2020

€ 105.000

€ 35.000

€ 11.000

€ 23.334

€ 16.666

€ 22.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 10.764

 
-

-

€ 50.000

€ 50.000

-

€ 39.000
 
-

€ 13.200

-

FONDSAANVRAAG  
VOOR 2021

€ 80.000

€ 36.120

-

€ 25.000

€ 23.000

-

-

-

€ 8.844

-

-

-

-

-

€ 14.300

€ 3.333

-

-

NIEUW  
(VOORSTEL)

 -

-

€ 11.000
 
 -

-

-

€ 15.000,00

 
-

-

€ 7.500

€ 10.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 25.000

€ 14.300

€ 5.000

-

€ 10.000,00

RESERVERING  
PER 01/2021

 -

-
 

€ 11.000
 
 -

-

-

€ 15.000

€ 25.000
 

-

€ 7.500

€ 10.000

€ 75.000

€ 100.000

€ 25.000

€ 53.300

€ 5.000

-

€ 10.000

€ 336.800

Conform Beleidsplan. 

Doorstart met OTP heeft nieuw management en businessplan. Voorlichting, 
stages en  projecten om instroom bij technisch  onderwijs te vergroten.

Bijdrage aan Eurosonic en contacten met businessclub.

Collectieve surveillance op bedrijventerreinen. In 2020 is  aansluiting met 
digitale weerbaarheid gezocht.

Bijdrage aan communicatieplatform. 

Gateway to Hospitality wil Noorderpoort samen met de vrijetijdssector in 
Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en de groei van 
de vrijetijdseconomie in stad en ommeland.

Deelname aan digitale versie van de Promotiedagen 2020. Voor 2021 is het 
de bedoeling dat ZO weer een eigen stand heeft op de Promotiedagen.

Ondersteuning bij events en promotionele plannen van de 
 retailondernemers in het Sontplein gebied.

€ 25.000 per jaar 2019,2020,2021 voor Gastvrij Groningen.

Professionele ondersteuning infracommissie ZO. 

Pilot voor aanpak zwerfvuil/klein afval en groenaanpak.

Herinrichting binnenterreinen, aankleding entree parkeergarage, groenplan, 
deelfietsen inzet.

-

Plaatsen van picknicktafels, bankjes etc. t.b.v het upgraden van de bedrijven-
terreinen.

Deelname aan  Groningen Werkt Slim en bijdrage aan de Solar Boot Races.

Samenwerking met St. BBOG en Stichting Cyber Security Noord. Opstarten 
samenwerking met WOO.

-

Bijdrage aan mogelijke projecten met onze kennisinstellingen en extra inzet 
op knelpunten op arbeidsmarkt.
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ALGEMENE INFORMATIE

Bedrijfsnaam:
Adres: 
Postcode: 
Vestigingsplaats: 
Statutaire vestigingsplaats: 
Telefoon: 
E-mailadres: 
Fiscaal (BTW) nummer: 
RSIN-nummer: 
KvK-nummer: 
SBI-nummer: 
Omschrijving SBI: 
Handelsnamen: 

Bedrijvenvereniging Zuidoost
Winschoterdiep 50
9723 AB
Groningen
Groningen
050-211 56 70
info@bedrijvenvereniging-zo.nl
NL813724326B01
813724326
02086282
94997
Overige belangenbehartiging
Bedrijvenvereniging Zuidoost

ALGEMEEN

RECHTSVORM 
De onderneming wordt gedreven in de vorm van een Vereniging. De  onderneming 
is volgens notariële akte opgericht op 24 november 2004. Op 22 juni 2018 heeft 
er een  statutenwijziging plaatsgevonden en is de statutaire naam gewijzigd in 
 Bedrijvenvereniging Zuidoost. 
 
 
ACTIVITEITEN
De activiteiten van Bedrijvenvereniging Zuidoost te Groningen bestaan voornamelijk uit:

1
2

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke 
 belangen van ondernemers en ondernemingen, voor zover deze werkzaam  
zijn, respectievelijk gevestigd zijn in kantoor-, handels- en industriegebieden 
 gelegen in het zuidoosten van Groningen, en alles wat daar in de ruimste zin 
mee  samenhangt. 

De vereniging is ontstaan uit een juridische fusie tussen de  verenigingen 
 "Vereniging Belangengroep Industrieterrein Winschoterdiep", 
 "Bedrijvenvereniging Eemskanaal" en "Bedrijvenvereniging Euvelgunne". 

TOELICHTING
Wat betreft de financiën hebben we een professionaliseringsslag gemaakt in de auto-
matisering van de boekhouding. Dit houdt ook in dat we de facturen vanaf 2018 per 
mail versturen aan de leden en niet meer per post. Het voordeel van deze  boekhouding 
is dat we goed kunnen monitoren op projecten. Alle kosten worden per project weg-
geboekt, waardoor we bij het sluiten van een project ook goed kunnen zien wat de 
werkelijke kosten zijn geweest. 

Het afgelopen jaar heeft ZO alle leden benaderd om de masterdata op orde te krijgen. 
Dit blijft natuurlijk een doorlopend proces. Het positieve resultaat komt mede tot stand 
door het versturen van facturen in 2018 over gemaakte kosten in 2017. 

STICHTING BEDRIJVEN ZUID-OOST 
De Stichting Bedrijven Zuid-Oost is de voorloper van Bedrijvenvereniging Zuidoost als 
intermediair tussen de aangesloten verenigingen en het behartigen van haar belangen 
ten opzichte van met name de overheid. De aangesloten verenigingen waren destijds: 
• Vereniging Belangengroep Industrieterrein Winschoterdiep 
• Bedrijvenvereniging Eemskanaal 
• Bedrijvenvereniging Euvelgunne 
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