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     JUIST NU! 

             SPECIAAL NOODFONDS 

          TEN TIJDE VAN CORONA 

Het Ondernemersfonds stelt € 300.000,- beschikbaar 

voor projecten/initiatieven die de economische schade van het 
virus beperken en voor projecten/initiatieven die er voor zorgen 
dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de crisis 
kunnen blijven genereren. 



                 

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) 

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De 
Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn 
voorgedragen door het bedrijfsleven. De gemeente Arnhem adviseert het bestuur van de stichting bij 
de beoordeling van de subsidieaanvragen. 
 
De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiële 
steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het 
college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven. 

Meer info: https://www.ondernemersfondsarnhem.nl/ 

DOEL: steun aan projecten/initiatieven die de economische schade van het virus beperken en  aan 
projecten/initiatieven die er voor zorgen dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de crisis 
kunnen blijven genereren.  

Het Noodfonds is niet bedoeld om weggevallen omzet of inkomen te compenseren. Het fonds is niet 
bedoeld voor een individuele ondernemer maar voor een project/initiatief van een collectief van 
ondernemers, een beroepsgroep (bijv. de horeca) of een project/initiatief om een keten te herstellen 
(denk aan een bezorgservice voor producten van winkels in de binnenstad). 

Voorwaarden en regels: 
 Maximale subsidietoekenning  

in beginsel € 30.000,- 
 Uitkering tot 100% van de kosten 

van het project mogelijk 
 Het bedrag kan in één keer vooraf 

worden uitgekeerd 
 Het project mag al gestart zijn; de 

ondersteuning is dan gericht op 

vergroten of opschalen van het 

project. 

 Bij beoordeling van de aanvraag 

zal SOFA erop letten dat er ook 

een eigen bijdrage door de 

aanvrager wordt geleverd 

 Er moet sprake zijn van Arnhemse 

ondernemerscollectieven, zijnde 

verenigingen, stichtingen, een 

groep ondernemers, aantoonbare 

samenwerkingsverbanden met 

een collectief (ondernemers)-

belang.  
 De aanvrager maakt de 

financieringsbehoefte 
aannemelijk. 

 De aanvraag is vormvrij, maar 
dient wel onderbouwd te worden 
met een plan van aanpak en een 
begroting en een dekkingsplan. 

 

Aanvullende toetsingscriteria: 

 Het Ondernemersfonds houdt het recht een 

aanvraag af te wijzen als het project niet past 

binnen de economische doelstelling van het 

Ondernemersfonds. 

 Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven 

aan projecten waarin wordt samengewerkt 

tussen verschillende partijen. 

 Bij de subsidieverstrekking zal rekening worden 

gehouden met een evenwichtige spreiding in 

Arnhem van de toekenningen. 
 

Verantwoording achteraf 

 Na afloop van het project zal er een evaluatie 

plaatsvinden. Over de vorm daarvan worden 

aanvullende afspraken gemaakt passend bij de 

omstandigheden. Deze evaluatie is gericht op 

voorkomen van misbruik en om de effecten van 

de regeling te kunnen toetsen.   
 

Meer informatie en aanvragen:   
Stichting Ondernemersfonds Arnhem 
Petra Kerkhof, secretariaat 
M 06-5083 4423         
E info@ondernemersfondsarnhem.nl   

SOFA richt een tijdelijk Noodfonds op: 

€ 300.000,- beschikbaar tot 1 juli 2020 
 


