
 

 

Eerlijk Alternatief komt met een eerlijk plan en alternatief voor het huidige 
evenementenbeleid, waar wij ruimte voor verbetering zien. EA heeft een levendige gemeente 
met meerdere dorpsevenementen, laagdrempelig en gemoedelijk, voor ogen. Een groot 
muzikaal omlijst evenement begint echter vaak bij een investering van minimaal 25.000 euro. 
Tenthuur, inhuur licht en geluid, beveiliging, personeelskosten, boeken van artiesten, 
publiciteit, sanitair en elektra zijn de voornaamste, maar niet eens alle kosten. Voor een 
particuliere organisator is zo’n investering een groot risico of dit terug verdiend kan worden. 
Het weer kan van invloed zijn (te mooi of te slecht) en natuurlijk ook concurrentie uit de regio. 

Het idee voor een nieuw evenementenbeleid is gebaseerd op vier speerpunten: 'krachten 
bundelen, draagkracht creëren, risicospreiding en win-winsituaties zoeken'. Zonder dat dit 
gemeente meer geld kost! Hoe? Met zes redelijk eenvoudige stappen is een ‘gunstiger 
evenementenklimaat’ haalbaar. Zie onder: 

1. Gemeente neemt een coördinerende, proactieve en stimulerende rol m.b.t. 
evenementen. 

2. Gemeente zoekt onder de noemer Evenementensupport samenwerkingsverbanden / 
overleg tussen adviesorgaan Cultuur Platform, stichting Cultuur Support, 
Citymarketing, winkeliersorganisaties, Telstar en horecaondernemers. 
Op deze wijze zijn er vele tienduizenden euro's beschikbaar. 

3. Evenement wordt (waar mogelijk) mede bemand door vrijwilligers afkomstig bij 
verenigingen (sport of cultuur), die zich kunnen inschrijven. 

4. Deze vrijwilligers krijgen ten bate van hun club een vergoeding, bijv. 5-10% 
baromzet. Zij kunnen helpen bij publiciteit, bij het opbouwen en afbreken, maar ook 
indien gewenst bij barwerkzaamheden. 
Met het zogenaamde muntjessysteem blijft de uitgifte onder controle van de 
organiserende partij. De vrijwilligers hebben baat bij het inleveren van zoveel mogelijk 
muntjes t.b.v. hun club. 

5. De gemeente is laagdrempelig, behulpzaam en efficiënt bij de vergunning middels 
een stappenplan, wat moet eerst en wat kan gelijktijdig. De gemeente kan wellicht 
papierwerk weg- of overnemen. 

6. Vanuit de gemeente doen het Stimuleringsfonds en Citymarketing een garantstelling 
van minimaal 1000 euro tot max. 7500 euro. Voorwaarde is dat het verenigingsleven 
bij een evenement aantoonbaar betrokken is. Bij van te voren gemaakte afspraken 
kan bij aantoonbaar verlies, bijv. door slecht weer, hier gebruik van gemaakt worden. 
Overgebleven geld uit het Stimuleringsfonds, zoals onlangs bekend gemaakt is, zou 
hiervoor aangewend kunnen worden. 

De vier speerpunten zijn realistisch en het bundelen van krachten kan zelfs al snel in gang 
gezet worden! 


