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Ondernemersnieuws van 
de gemeente Kampen

Column economiewethouder Meijering: 

“Aan het begin van 2018 durf ik te 
zeggen: Kampen staat er economisch 
best goed voor! Dat zie je aan de groei 
van de Kamper bevolking, de verkoop 
van bedrijventerrein, de aantrekkende 
woningmarkt en het toenemende aan-
tal toeristen. Toch is er nog meer dan 
genoeg te doen. Samen met anderen 
zet ik mij als wethouder economische 
zaken onder ander in op de volgende 
5 thema’s: 

• Investeren in marketing
Kampen investeert jaarlijks tonnen in 
toeristische en citymarketing. Dit heeft 
mede bijgedragen aan een toename 
van het aantal bezoekers en het suc-
ces van de Internationale Hanzedagen. 
Vanaf 2018 investeren we ook in het 
positioneren van Kampen als prachtige 
plek om te wonen en te ondernemen. 
Dat moet zijn vruchten afwerpen!

• Investeren in acquisitie
Een mooi marketingverhaal kan natuur-
lijk niet zonder goede acquisitie. Vanaf 
dit jaar investeren we hier gezamenlijk 
in. Samen met de Regio Zwolle en Oost 
NL (de ontwikkelingsmaatschappij van 
Oost Nederland) moeten we bedrijven 
bewegen zich in Kampen en omgeving 
te vestigen. De economie trekt aan en 
er zijn in de gemeente nog bedrijfska-

vels beschikbaar. Kortom, er is ruimte 
om te groeien!

• Investeren in mensen
In een eerlijke economie profi teren 
zoveel mogelijk mensen mee van groei. 
Met extra energie probeert de ge-
meente dan ook om een groot deel van 
de 800 mensen die via de gemeente 
een uitkering ontvangen aan het werk 
te krijgen. 

• Stimuleren van boeren
Boeren zorgen met hun smaakvolle 
producten voor ons voedsel. Daarnaast 
dragen zij met hun bedrijven bij aan 
natuurbeheer en de leefbaarheid van 
ons mooie buitengebied. Voor de leef-
baarheid én de bedrijfsvoering is het 
dan ook geweldig nieuws dat in het 
buitengebied glasvezel wordt aangelegd 
vanaf dit jaar. Daarnaast sluit Kampen 
aan bij het cluster AgriFood van de 
Regio Zwolle. Samen met onderwijs, 
onderzoekers en ondernemers werken 
we aan innovatie én verduurzaming in 
bijvoorbeeld de melkveehouderij en 
glastuinbouw.

• Stimuleren van evenementen 
Komend paasweekeinde vindt de vol-
gende editie van Sail Kampen plaats. 
De organisatie zet dan het beste dat de 

stad te bieden heeft in de spotlights: 
ons Hanzeverleden, nautisch erfgoed 
en de vele goede lokale muzikanten. Ik 
ben ervan overtuigd dat Kampen dan 
opnieuw heel veel te bieden heeft voor 
Kampenaren en heel veel toeristen.
Tot slot: de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart staan natuurlijk omcirkeld 
in mijn agenda. Uiteraard hoop ik op 
een goede uitslag voor Kampen en mij-
zelf. In ieder geval is er meer dan vol-
doende te doen voor een wethouder 
economische zaken. Genoeg geschre-
ven dus. Aan de slag!”

Geert Meijering
Wethouder (CDA)
g.meijering@kampen.nl  

Zelfstandige kan bij ziekte 
beroep doen op Broodfonds
Zelfstandige kan bij ziekte 
beroep doen op Broodfonds
Zelfstandige kan bij ziekte 

KAMPEN – Een kleine zelfstandige moet er niet aan denken langdurig 
ziek te worden en dat de eenmanszaak het lange tijd zonder hem of 
haar moet doen. Er komt dan immers geen inkomen binnen. Maar 
weinig zelfstandigen hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
geregeld omdat die erg duur zijn.

Er is echter een alternatief: een brood-
fonds. Dinsdagavond 9 januari wordt in 
de Cellesbroederpoort het tweede Kam-
per Broodfonds opgericht. Wie daaraan 
wil deelnemen doet er goed aan zich 
snel aan te melden want met vijftig le-
den is dit fonds vol.
Een broodfonds is een vereniging van 
(maximaal vijftig) ondernemers die 
elkaar ondersteunen als één van hen 
noodgedwongen ziek thuis zit en daar-
door geen inkomen kan vergaren. Alle 
aangesloten leden leggen maandelijks 
een bescheiden bedrag opzij. De buffer 
die aldus ontstaat maakt het mogelijk 
om een zieke collega toch een inko-
men te bieden. Kampen heeft al een 
dergelijk (vol) fonds en er wordt nu 
hard gewerkt aan de oprichting van een 

tweede. “Een broodfonds is een prima 
initiatief voor de enorm dure arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen waar je 
als ondernemer anders op terug zou 
moeten vallen”, vertelt Bianca Diender-
Schrijer van gastouderbureau Tante 
Vroesh, een van de initiatiefnemers van 
het nieuwe fonds. “Het is een onderlin-
ge voorziening die stoelt op wederzijds 
vertrouwen.”
Locatie: Cellebroederspoort, Celles-
broeksweg, 8261 GC Kampen, nabij 
sporthal de Reeve (parkeren kan gratis 
op de parkeerplaats Burgemeester 
Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen). 
De avond begint om 19.30 uur en 
duurt ongeveer 2 uur. De bijeenkomst 
is gratis; consumpties zijn voor eigen 
rekening.

Aan de slag!Aan de slag!
Maandelijks in de Brug to Business, de column van wethouder 
van economie, Geert Meijering. Hij belicht aspecten uit het 
plaatselijke bedrijfsleven die interessant kunnen zijn voor 
onze lezers.

Meisjes-A Set Up naar 
halve finale NOJK 
 
EMMELOORD – Het meisjes 
A-team van volleybalvereniging 
Set Up heeft afgelopen zaterdag 
in Emmeloord de halve � nale 
bereikt van de Open Club Kam-
pioenschappen (NOJK). 

Set Up moest het in de voorronde 
van de NOJK opnemen tegen 
Vovem uit Emmeloord, De Meeu-
wen uit Zuidhorn en Vios uit 
Kolham. De eerste wedstrijd was 
tegen Vovem, vooraf ingeschat als 
zwaarste tegenstander. De spelers 
voerden de opdrachten perfect 
uit en in twee sets (25-20 en 25-
22) werd Vovem verslagen. Vol 
vertrouwen ging Set Up vervol-
gens de tweede wedstrijd tegen 
De Meeuwen in. De ploeg was 
door ervaringen in de competitie 
gebrand om te winnen tegen deze 
sterke tegenstander. Set Up was 
in de eerste set de betere en won 
met 25-21. Daarna ging het even 
fout bij Set Up. De Meeuwen nam 
een ruime voorsprong. Set Up 
knokte zich terug, maar verloor 
uiteindelijk de tweede set, mede 
door een discutabele arbitrale 
beslissing. Vervolgens werd ruim 
gewonnen tegen Vios (25-13 en 
25-13). 

Daarmee was Set Up poulewin-
naar. De Meeuwen had ook vijf 
punten verzameld in de poule, 
maar in de onderlinge wedstrijd 
had Set Up het beter gedaan. 
Daardoor plaatste Set Up zich 
rechtstreeks, zonder kruisfi-
nale, voor de halve finale van de 
NOJK, dat op 17 februari op het 
programma staat. 

Hannah Stemper 
kringkampioen 
 
KAMPEN/GENEMUIDEN – Han-
nah Stemper heeft afgelopen 
weekeinde de kringtitel gepakt 
in de klasse L1-C bij de kring-
kampioenschappen dressuur in 
Kampen. 

Hannah Stempher behaalde met 
haar pony Utopia Lucky Lady 
Lunar 196 en 187 punten. Dit 
leverde haar het kringkampi-
oenschap op. Ook heeft deze 
combinatie zich geplaatst voor de 
regiokampioenschappen op 16 en 
17 februari. 

Lindy Rook behaalde bij de 
kringkampioenschappen dressuur 
in Genemuiden met haar paard 
Hiphop een score van 66.17 
procent in de klasse Z1. Ze werd 
uitgeroepen tot reservekampioen 
en veroverde met deze prestatie 
een plaatsje op de regiokampi-
oenschappen op 26 en 27 januari. 

Oude Alink 
sterk in Wezep 
 
WEZEP - Jasmijn Oude Alink 
uit Zalk is vorige week op 
een verdienstelijke zesde plek 
geëindigd bij de strijd om de 
Turfhorst Bokaal in Wezep. 

Als jongste deelnemer wist ze 
zich in een veld van achttien 
deelnemers knap voor de finale te 
plaatsen. Ze behaalde twee keer 
202 punten. In de finale behaalde 
ze 193 en 188,50 punten. Dit was 
goed voor een zesde plaats en 
een prachtige deken. 

Marskamp en Van Dieren erelid 
WILSUM – Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 
voetbalvereniging Wilsum was 
er een aangename verrassing 
voor Jan Marskamp en Willem 
van Dieren. De twee werden 
benoemd tot Erelid van VV 
Wilsum en onthulden daarna 
een plaquette waarop de namen 
van alle ereleden van VV 
Wilsum staan vermeld. 

Een prachtige beloning voor deze 
rasvrijwilligers. Jan Marskamp 
zat maar liefst veertig jaar in het 
bestuur van VV Wilsum, waar-
van 34 jaar als voorzitter. In mei 
vorig jaar nam hij afscheid en tij-
dens de afscheidsreceptie was er 
veel waardering voor Marskamp. 
Enkele dagen eerder werd hij be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Niet alleen van-
wege zijn verdiensten voor voet-
balvereniging Wilsum. Marskamp 
vervulde tal van bestuursfuncties 

bij verschillende organisaties. 
Het erelidmaatschap van Wilsum 
is wederom een mooie blijk van 
waardering voor alles wat Mars-
kamp voor Wilsum heeft bete-
kend. 

Willem van Dieren kreeg ook de 
titel ‘Erelid’. Ook richting deze 

vrijwilliger was dit een prachtig 
gebaar. Van Dieren maakte zich 
verdienstelijk op tal van terreinen. 
Op 18-jarige leeftijd werd hij lid 
van Wilsum. Vier jaar later kwam 
hij in het bestuur van de voetbal-
vereniging en daar bleef hij 25 jaar 
inzitten. Daarna bleef hij actief en 
groeide uit een manusje van alles. 

Willem van Dieren en Jan Marskamp. Foto: Daan Anthony

Gert-Jan de Lange clubkampioen Kampenion
KAMPEN – Gert-Jan de Lange heeft afgelopen weekeinde een dub-
belslag geslagen bij de clubkampioenschappen van tafeltennisver-
eniging Kampenion. In het individuele toernooi was hij het sterkst. 
Tevens won hij met Ivan Hollander de strijd in het dubbelspel. 

Zaterdag pakte De Lange de club-
titel in de hoogste klasse van het 
enkelspel. In deze A-klasse was 
er een tweede plek voor Robin 
Lieftink. Ton Ringenier eindigde 
als derde. In de B-klasse werd 
Nick Kuipers clubkampioen voor 
Robin Makkink. Jan Ringenier 
was het sterkste in de C-klasse. 

Jomar Schilder eindigde hier als 
tweede. Henny Boxman won de 
strijd in de D-klasse. Plek twee 
was voor Ernst van den Broek. 

Een dag eerder maakte De Lange 
een begin met zijn dubbelslag 
door met Ivan Hollander club-
kampioen te worden in de hoog-

ste klasse van het dubbelspel. 
Ton Ringenier en Robin Lieftink 
moesten zich tevreden stellen 
met plaats twee in de A-klasse. 
Bas de Vries en Gerben Wolterink 
eisten plek drie voor zich op. 

In de B-klasse ging de winst naar 
Roelard Bos/Jomar Schilder voor 
het tweetal Jackie van der Meu-
len/ Gerard Palland en Djengis 
van Nek/Jan Ringenier. Jeroen 
Heldoorn en Marco Ilbrink waren 
het sterkst in de C-klasse. 
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