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Onderstaande activiteiten hebben met inzet en 
bijdrage van het Ondernemersfonds kunnen 
plaatsvinden.  
 
Vrijwilligersvacatures op Montfoort Werkt 

Montfoort Werkt, het lokale vacatureplatform, biedt nu nog meer. Voor veel 

bedrijven en werkzoekenden was het platform al zeer waardevol in de zoektocht 

naar een betaalde baan of stage. Sinds 1 oktober is het ook mogelijk om via het 

platform op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk, een initiatief dat grotendeels 

mogelijk is gemaakt door SWOM en Ferm Werk. Op Montfoort Werkt kunnen 

alle organisaties vrijblijvend en kosteloos al hun vrijwilligersvacatures plaatsen, 

waardoor inwoners op één plek een compleet overzicht krijgen van de 

mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk in de gemeente. Kijk voor 

meer informatie omtrent het platform en de vrijwilligersvacatures 

op www.montfoortwerkt.nl 

 

Marie-José 
Hermans, 
directeur van 
SWOM, en 
Jurgen van der 
Hoeven, Hoofd 
Communicatie 
Team Montfoort 
Werkt, slaan de 
handen ineen. 

 

 

 

http://www.montfoortwerkt.nl/
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Ondernemersvereniging Linschoten is in 

oprichting 

Vrijdag 8 november, tijdens een lunchafspraak in het dorpshuis de Vaart in 

Linschoten, vond de aftrap plaats. Acht Linschotense ondernemers besloten tot 

de oprichting van de vereniging. De initiatiefnemers verwachten dat er snel meer 

zullen aansluiten. Een aantal van hen was er vanwege werkzaamheden niet bij, 

maar zullen leden van het eerste uur zijn. Het doel van de vereniging is het 

versterken van het ondernemersklimaat in Linschoten. Via de Onroerend Zaak 

Belasting van bedrijven wordt een bedrag ingehouden voor het 

Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds beheert het bedrag, waar 

ondernemersverenigingen een beroep op mogen doen. In potentie zijn er 

ongeveer vijftig ondernemers die onroerend goed hebben in Linschoten en dus 

bijdragen aan het Ondernemersfonds. Ondernemers die er op 8 november niet 

bij konden zijn en zich willen aanmelden kunnen dat doen via 

eric@familiehagoort.nl of ariebelo@belogroep.nl  

 

Ook Linschoten krijgt glasvezel 

Na de aanleg van het glasvezelnetwerk in Montfoort is eind november 

Linschoten aan de beurt. In Linschoten kunnen huishoudens en bedrijven zich 

nog tot 25 november aanmelden. Bij het aanmelden en afsluiten van een 

abonnement voor deze datum, krijgen zij kosteloos een glasvezelaansluiting. Bij 

overige adressen wordt de kabel doorgetrokken tot aan de straat. Overstappen 

op glasvezel is heel eenvoudig en heeft veel voordelen. Kijk voor meer 

informatie over glasvezel en de mogelijkheden op www.e-fiber.nl   

 

 

 

mailto:eric@familiehagoort.nl
mailto:ariebelo@belogroep.nl
http://www.e-fiber.nl/
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Montfoort Trouwstad hoe verder?!  

De Stichting Montfoort Trouwstad heeft afgelopen jaar gevraagd aan de city 

marketeers Michiel van der Schaaf en Marco van Hoek om mee te denken over 

de verdere uitbouw van Montfoort Trouwstad. Dit heeft geresulteerd in de 

samenstelling van een Taskforce die inmiddels verschillende bijeenkomsten 

heeft gehad. Naast de leden van de Taskforce zijn een aantal mensen benaderd 

om mee te denken over het concept. Dit heeft geresulteerd in een Strategie en 

Actieplan dat in het voorjaar van 2020 aan belangstellenden en deelnemers 

gepresenteerd gaat worden. 

  

Hoofddoel van het opzetten van de Stichting Montfoort Trouwstad is Montfoort 

te profileren als aantrekkelijke stad en daarmee de economische ontwikkeling 

stimuleren en behoud/versterking van de (centrum) voorzieningen. In het 

strategie- en actieplan wordt dieper ingegaan hoe dit op de korte en lange 

termijn te verwezenlijken is. In het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken 

gedaan om de Stichting meer bekendheid te geven: het kinderhuwelijk tijdens 

de jaarmarkt, ophangen van vlaggen met het logo van Montfoort, en in 

samenwerking met de SOM en organisatie Open Monumentendag is het Thema 

trouwen gekozen. Hier werd door veel winkeliers aan meegedaan middels 

versiering van de etalage met aan trouwen gerelateerde zaken. 
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Ylona en Maaike van MY Fiestas ontwierpen voor de Winkeliersvereniging de vlaggetjes voor Montfoort Trouwstad. 

(Foto: Paul van Dungen) 

 

Kinderen ‘trouwen’ tijdens 24 uur van 

Montfoort 

Zaterdag 24 augustus was een bijzondere dag voor 2 kinderen uit Montfoort. 

BABS Ike van den Pol sloot het huwelijk van Maud Vendrig met haar vader Wim 

en het huwelijk van Luuk Gelderblom met zijn moeder Lise. In De Commanderije 

kwamen tientallen familieleden en vrienden samen om bij de 

huwelijksvoltrekking aanwezig te zijn. Er werd speciale muziek gedraaid, er 

waren ‘echte’ trouwringen, een trouwboekje en na afloop was er 

(kinder)champagne voor iedereen. Het trouwen was een ludieke actie ter 

promotie van Montfoort Trouwstad.  
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