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1. Inleiding 

Het Stadsfeest Doetinchem, Theaterfestival Buitengewoon en Achterhoekse Wandel4daagse 

zijn de Doetinchemse evenementen met de meeste uitstraling op bezoekers van buiten 

Doetinchem. Het zijn tevens de evenementen die het meest worden genoemd als waardevol 

voor Doetinchem volgens de stakeholders in de gemeente. Naast bovengenoemde 

evenementen biedt de Doetinchemse evenementenkalender het hele jaar door voor iedereen 

wat wils.  

De Doetinchemse ‘evenementenschoen’ begint echter wat te wringen. De gemeentelijke 

bijdrage staat onder druk en sponsoring – toch al tamelijk bescheiden – droogt verder op. 

Daarnaast is het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers bereid te vinden om de evenementen 

te organiseren. Daar komt bij een toenemende lastenverzwaring vanuit de overheid. Kosten en 

regelgeving voor o.a. beveiliging, milieu en overlast (o.a. geluid en verkeersmaatregelen) 

nemen steeds verder toe.  

Centrummanagement Doetinchem, in samenwerking met de gemeente Doetinchem en andere 

stakeholders, maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. De samenwerkende partijen in 

Doetinchem denken dat door de oprichting van een gezamenlijke evenementenstichting de 

‘figuurlijke’ heipalen onder het fundament van de Doetinchemse evenementensector kunnen 

worden geslagen, om de basis te verstevigen. 

In opdracht van Centrummanagement Doetinchem, volgens het raadsbesluit van december 

2012, is BV De Nieuwe Aanpak gevraagd een businesscase op te stellen voor de eventuele 

oprichting van een externe evenementenorganisatie in Doetinchem.  

Opdrachtformulering: 

Werk een businesscase uit om te komen tot een ‘Stichting Evenementen Doetinchem’, 

met naast een financiële bijdrage van de gemeente, ook eigen middelen.  

Aanvullend op de opdrachtformulering dienen de volgende aspecten te worden meegenomen:  

 relatie met citymarketing; 

 externe huisvesting (buiten het gemeentehuis) van een evenementenorganisatie. 
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Inhoudelijk moet het advies de volgende elementen bevatten: 

a. huidige stand van zaken evenementen in Doetinchem (Event Scan); 

b. te verwachten ontwikkelingen en ambitie op evenementengebied; 

c. mogelijkheden/kansen voor de Doetinchemse evenementen; 

d. analyse stakeholders in de gemeente; 

e. sterkte/zwakte-analyse, kansen/bedreigen van evenementen in Doetinchem 

f. aanpak en organisatie van organisatiemodel evenementen; 

g. concreet geformuleerd eindadvies inzake organisatiemodel evenementen in Doetinchem. 

 

2. Onderzoeksaanpak 

In de periode 1 maart tot en met 19 april 2013 heeft Lex Kruijver van BV De Nieuwe Aanpak 

(DNA) onderzoek gedaan en een advies geschreven in opdracht van Centrum Management 

Doetinchem.  

DNA heeft de volgende stukken ontvangen en gelezen, waaronder o.a. (concept)nota 

evenementenbeleid 2013-2016, koopstromenonderzoek, bezoekaantallen culturele instellingen, 

sociaal-economische foto gemeente Doetinchem en de organisatiestructuur gemeente.  

DNA heeft de evenementenkalender van Doetinchem geanalyseerd en daar conclusies uit 

getrokken. De landelijke evenementendatabase van Respons is geraadpleegd en die gegevens 

zijn gebruikt voor de scan van het evenementenaanbod. De gegevens van de Doetinchemse 

evenementen zijn tevens ter controle en aanvulling voorgelegd aan Centrummanagement 

Doetinchem en de gemeente. Drie evenementen zijn nog nader onderzocht: stadsfeest, Festival 

Buitengewoon en de Wandelvierdaagse. Deze evenementen zijn ook in landelijk perspectief 

gezet. De gegevens van deze evenementen zijn ook afgestemd met de betreffende 

organisatoren. Ook heeft DNA een vergelijking gemaakt van het niveau van de Doetinchemse 

evenementensubsidies met omliggende gemeenten en met de G50 Evenementen Monitor. 

Gesprekken met stakeholders 

In het kader van het advies heeft DNA met de vertegenwoordigers van elf verschillende 

organisaties in Doetinchem gesproken. Zo is gesproken met o.a. evenementen-

organisatoren, Centrummanagement, gemeente en horeca. De resultaten van die 

gesprekken zijn verwerkt in het advies. Een overzicht van de gesprekspartners vindt u 

in bijlage I  
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3. Leeswijzer 

Het navolgende advies van DNA bestaat grofweg uit twee onderdelen. In de hoofdstukken 4 en 

5 treft u een analyse aan van het evenementenaanbod in Doetinchem en van de rol van de 

gemeente bij het evenementenbeleid. Daarna gaat het advies over de externe 

evenementenorganisatie. In hoofdstuk wordt het ‘waarom’ van een externe 

evenementenorganisatie toegelicht, daarna gaat het advies concreter als het gaat over de 

‘Stichting Promotie Doetinchem’. Achtereenvolgens komen dan de aspecten ‘takenpakket’, 

‘invulling organisatie’ en financiën aan bod. Het advies eindigt met een conclusie en concrete 

vervolgstappen.  
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4. Evenementenaanbod van Doetinchem 

In Doetinchem vinden op jaarbasis zo’n 35 evenementen plaats die duizend of meer bezoekers 

trekken. Gemiddeld net iets minder dan drie evenementen per maand. De wedstrijden van De 

Graafschap en de koopzondagen zijn in dit verband niet meegeteld.  

De meeste evenementen hebben een ‘gemeentelijk belang’ dwz dat zijn evenementen die 

gericht zijn op de inwoners van Doetinchem en ook overwegend door Doetinchemmers worden 

bezocht. Zes evenementen trekken genoeg bezoekers uit de regio om als ‘regionaal’ aangeduid 

te kunnen worden. Het Theaterfestival Buitengewoon en de Achterhoekse Wandelvierdaagse 

zijn de twee Doetinchemse evenementen met een landelijk bereik.  

 

Bronnen: gemeente Doetinchem, Centrummanagement Doetinchem, bewerking Respons 

 

Er zijn in Doetinchem weinig grote publieksevenementen. Met ca 35.000 bezoeken is het 

Stadsfeest het grootste evenement. Buitengewoon (ca. 17.500 bez.), Proefde8erHoek (10.000) 

en de septemberkermis (10.000, inclusief overlap met Stadsfeest) zijn de enige andere 

evenementen met 10.000 bezoeken of meer. Gemiddeld trekken de 35 evenementen iets meer 

dan 5.000 bezoeken, maar 21 evenementen trekken 5.000 bezoeken of minder. Zie ook Bijlage 

II. 

Verspreid over het jaar ziet de Doetinchemse evenementenkalender er goed gevuld uit. De 

winterperiode in Doetinchem is, net als in heel evenementenland, rustiger dan de andere 

Evenementenpiramide Doetinchem 

Gemeentelijk 77% 

Regionaal 17% 

Nationaal 6% 
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perioden van het jaar. De maanden maart en oktober zijn eigenlijk iets te rustig, daar kan nog 

wel wat reuring bij.  

De meeste evenementen vinden plaats in het centrum, maar er vinden ook evenementen plaats 

rondom Villa Ruimzicht in Doetinchem noord. De Graafschaphal in Doetinchem zuid wordt 

eveneens als evenementenlocatie gebruikt, o.a. voor een vlooienmarkt. 

In de gesprekken met de stakeholders is gevraagd naar de bekendste evenementen in 

Doetinchem en is er gevraagd welke evenementen typisch bij Doetinchem passen. Het 

Stadsfeest werd daarbij het vaakst genoemd, gevolgd door het Theaterfestival Buitengewoon 

en de Achterhoekse Wandelvierdaagse. Aan de hand van de database van Respons, zijn deze 

evenementen ook in landelijk perspectief gezet. Buitengewoon staat – op basis van 

bezoekaantal – op de 25e plaats in de ranglijst naar vrij toegankelijke straattheaterfestivals in 

Nederland. In de ranglijst van vrij toegankelijke stadsfestivals (excl. Koninginnedag- en 

carnavalsevenementen) staat het Stadsfeest Doetinchem op de 120e plaats. De Achterhoekse 

Wandelvierdaagse staat, in vergeleken met andere meerdaagse wandelvierdaagsen (excl 

avondvierdaagsen) landelijk gezien op de 11e plaats. Een overzicht van de landelijke 

benchmark van deze drie Doetinchemse evenementen, staat opgenomen in bijlage III.  

Het evenementenaanbod van Doetinchem bevat vooral veel festivals (60%), enkele sport en 

sportieve evenementen en braderieën/jaarmarkten.  

Het merendeel van de Doetinchemse evenementen worden door organisaties en verenigingen 

georganiseerd zonder commercieel doel. Deze organisaties worden gerund door vrijwilligers. 

Een aantal evenementen wordt georganiseerd door bedrijven die de evenementen op 

commerciële basis organiseren: 

 Dancetour (landelijk festival door Bod Groep uit Dordrecht) 

 Proefde8erHoek (door Him+ en Hotel Villa Ruimzicht) 

 Summerfair Doetinchem (door Him+ en Hotel Villa Ruimzicht) 

 

De meeste Doetinchemse organisatoren steken onbezoldigd veel tijd en energie in de 

organisatie van evenementen. Zij zouden geholpen kunnen zijn met een persoon of instantie 

die ondersteuning kan bieden. O.a. op gebieden als sponsoracquisitie, vergunningstrajecten, 

veiligheidsplannen, subsidieaanvragen en –adviezen, naast gemeentelijke subsidies ook op het 

gebied van regionale en landelijke en Europese subsidies.  
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Subsidies 

Kijkend naar de evenementenkalender van 2013, ontvangen acht evenementen een subsidie 

van de gemeente. Theaterfestival Buitengewoon (€ 34.000) en het Stadsfeest (€ 18.000) krijgen 

de grootste bedragen uit de jaarlijkse evenementenpot van ca. € 68.000. 

De verdeling van de subsidies vindt plaats op basis van afspraken uit het verleden en zijn niet 

gebaseerd op objectieve criteria. De nieuwe evenementenvisie van de gemeente geeft 

daarvoor wat meer richting, maar biedt nog te weinig houvast voor een goede verdeling van de 

gelden, daarvoor is een ‘subsidiemodel’ nodig, dat niveaus, categorieën en toetsingscriteria 

vaststelt en aan de hand daarvan subsidies toekent. Daarbij moet wel rekening worden 

gehouden dat de grote, voor Doetinchem belangrijke evenementen als Buitengewoon en 

Stadsfeest Doetinchem niet zo maar terug kunnen van het huidige niveau van ondersteuning. 

Dat zou op z’n minst geleidelijk moeten gaan, maar beter zou zijn om de totale omvang van de 

te verdelen gelden te vergroten.  

Doetinchem stelt in absolute zin gezien meer evenementenbudget beschikbaar dan omliggende 

gemeenten als Barneveld en Zutphen, maar helemaal gaat de vergelijking niet op vanwege de 

‘natura’ ondersteuning van beide gemeenten. Het gemiddelde budget van de G501 grootste 

gemeenten van Nederland ligt op ca 3,5 ton en € 3,51 per inwoner. Kijken we alleen naar de 25 

gemeenten uit het ‘rechterrijtje’ (nrs 26-50 uit de G50) dan werd er in 2012 gemiddeld € 138.000 

uit aan evenementen (gemiddeld € 1,53 per inwoner) uitgegeven. 

Gemeente Subsidie per jaar1) Aantal inwoners Subsidie per inwoner 

Gemiddeld G50 € 351.0002)  147.562 € 3,512) 

Veenendaal € 120.000  63.017 € 1,90  

Doetinchem € 68.000  56.351 € 1,21 

Barneveld Natura3) 53.751 € 0,00  

Woerden € 50.000  50.361 € 0,99  

Zutphen € 10.000 + natura 47.162 € 0,21  
 

1) exclusief indirecte subsidies en subsidies aan hele kleine activiteiten 
2) exclusief de budgetten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
3) dmv faciliteiten, oa hekken, evenementenlocatie om niet, schoonmaakkosten, ed. 
   

                                                            
1
 De cijfers van de G50 grootste gemeenten zijn afkomstig uit de Respons G50 Evenementen Monitor, een jaarlijks 

onderzoek naar de evenementenactiviteiten en uitgaven van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Een overzicht 

van de evenementensubsidies 2011 van de nrs 26-50 staat opgenomen in bijlage IV 
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Sponsoring 

Sponsoring is bij de meeste Doetinchemse evenementen vooral een lokale aangelegenheid. Bij 

het Theaterfestival Buitengewoon en het Stadsfeest zijn de inkomsten uit sponsoring naar 

verhouding fors (ca. 40% van de begroting), maar de inkomsten komen uit een groot aantal 

verschillende sponsors. De Rabobank komt als sponsor het vaakst voor, dit is in lijn met het 

landelijke beeld. De bank is met € 50 miljoen de grootste sponsor van Nederland. Alhoewel de 

sponsormarkt momenteel redelijk ‘op slot zit’, lijken er hier wel kansen te liggen. Met een wat 

meer gestructureerde aanpak en door er meer tijd in te stoppen, kunnen er bedrijven (regionaal 

en landelijk) benaderd worden die nog niet of nauwelijks als sponsor actief zijn bij de 

Doetinchemse evenementen. 
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5. Evenementenvisie van de gemeente Doetinchem 

In de Evenementennota van het college staat de volgende passage te lezen: 

De gemeente acht een sterk evenementenaanbod belangrijk voor Doetinchem. Men wil 

de komende jaren als centrumstad in de Achterhoek iets extra’s bieden aan een breed 

publiek. Uitgangspunt is dat evenementen in eerste instantie door de eigen inwoners 

voor de eigen inwoners op touw worden gezet. Daarnaast kan een sterke regionale 

uitstraling een tegenwicht bieden aan een aantal ontwikkelingen waar de gemeente als 

lokale overheid op moet reageren. De bevolkingskrimp2 in de regio is een vaststaand 

feit en de bijdragen van overheden en particuliere sponsoren worden allengs kleiner 

door slinkende budgetten. Bovendien dienen zich trends en specifieke doelgroepen aan 

die de vraag naar een breed scala aan recreatieve activiteiten doet toenemen. 

 

Naast de functie die het winkel- en horeca-aanbod momenteel heeft in de promotie van 

Doetinchem als centrumstad, is de gemeente van mening dat evenementen van toegevoegde 

waarde zijn aan de beleving van de binnenstad en de leefbaarheid in zijn algemeenheid. De 

gemeente laat de verantwoordelijkheid voor de organisatie van evenementen nadrukkelijk bij de 

initiatiefnemende organisaties.  

Met het collegeadvies 2013-2015 geeft de gemeente haar ambities aan ten aanzien van het 

evenementenbeleid. Uit het beleidsstuk, o.a. door de vastgestelde kernwaarden en 

afgebakende ‘evenementenkopgroep’, blijkt ook dat de gemeente meer uit evenementen wil  

halen dan tot nu het geval is geweest. In de huidige situatie verstrekt de gemeente 

vergunningen en wordt via welwellende en enthousiaste ambtenaren op de afdeling 

vergunningen waar nodig en gevraagd met ‘raad en daad’ bijgesprongen. Daarnaast verdeelt 

de gemeente de evenementensubsidies min of meer volgens een vast stramien. De gemeente 

heeft ook aangegeven geen grotere rol voor de eigen organisatie te zien in het toekomstige 

beleid. De gemeente Doetinchem wil dus liever geen ‘evenementenloket’ (anders dan het 

huidige vergunningenloket) of evenementenmanager op het stadhuis.  

 

                                                            
2 Sociaal-economische foto gemeente Doetinchem: http://www.doetinchem.nl/leven/documenten-
ondernemen_41049/item/bibliotheek-team-economie_31427.html. In het eerste hoofdstuk staat informatie over demografie. 
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 Kernvraag is hoe de ideeën en plannen die er zijn verder uit te werken 

zonder dat de overheid verder financieel en/of organisatorisch bijspringt?  

Op welke manier kunnen alle betrokken en daarvoor input leveren en 

gezamenlijk optrekken? 
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6. Externe evenementenorganisatie Doetinchem  

Het Doetinchemse evenementenaanbod moet voor de komende jaren geborgd worden. 

Enerzijds wil men graag behouden wat er nu is, anderzijds willen de belangrijkste stakeholders 

(gemeente, organisatoren, horeca en middenstand) ook graag een aantal stappen voorwaarts 

maken, vernieuwen. En dat alles moet gebeuren tegen een achtergrond van krimpende 

subsidies en sponsoring, toenemende eisen en voorwaarden vanuit de overheid en de 

toenemende druk op het vrijwilligerskorps.  

Niets doen aan de huidige situatie is geen optie, er moet extra, structurele ondersteuning 

komen voor de Doetinchemse evenementenorganisatoren, en het is belangrijk dat die 

ondersteuning breed gedragen wordt, niet alleen door de gemeente. 

De gemeente heeft in haar nieuwe nota evenementen duidelijk de kaders van haar eigen rol 

aangegeven en laat het initiatief om tot die structurele ondersteuning en uitbouw te komen 

graag aan de markt over. Het onderbrengen van de ondersteuning van de Doetinchemse 

evenementen dient dus – naar wens van de gemeente – buiten het stadhuis plaats te vinden. 

De gemeente Doetinchem is bereid om een deel (€ 68.000) van het evenementenbudget (in 

totaal ongeveer een ton) per jaar over te hevelen naar een nieuw te vormen 

evenementenorganisatie buiten het stadhuis.  

Bovendien leeft bij dit college de gedachte om het evenementenbudget met € 20.000 te 

verhogen, als dit initiatief daadwerkelijk van de grond komt en de samenwerking tussen 

organisatoren, horeca en middenstand eendracht en daadkracht uitstraalt.  

 

Waarom een externe organisatie buiten de gemeente? 

Naast het feit dat een externe organisatie de wens is van het college in Doetinchem, zijn er nog 

een aantal redenen aan te voeren, om deze keuze te maken: 

 Een externe organisatie kan zich vrijer bewegen om fondsen te werven, marketing te 

bedrijven en commerciële dwarsverbanden te leggen.  

 Daarnaast is het wenselijk om een meer onafhankelijke rol van de gemeente 

Doetinchem in te nemen. Hierdoor kan de gemeente wat meer op afstand opereren. 

Gemeente kan daardoor meer focus leggen op haar rol als vergunningverlener en 

handhaver. 
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 In veel andere gemeenten wordt het model van de externe organisatie in een publiek-

private (pps) financieringscontructie al met succes toegepast.  

 Een externe evenementenorganisatie kan de opmaat zijn naar een volwaardige 

citymarketing-organisatie die in opdracht van meerdere stakeholders in Doetinchem 

functioneert. Dan is een pps-constructie in veel gevallen aan te bevelen. 

Een organisatie buiten de gemeente heeft meer ruimte om aan marketing te doen dan als 

onderdeel van de overheid. Fondsenwerving en commerciële crosslinks kunnen makkelijker 

worden gerealiseerd. Daarnaast draagt het bij aan een transparantere relatie tussen beleid en 

uitvoering vanuit het idee van ‘regiegemeente’.  
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7. Stichting Promotie Doetinchem (SPD) 

In het kader van voorgaande ziet DNA de volgende ontwikkeling voor zich. In de komende drie 

jaar (2014 t/m 2016) ontwikkelt de ‘evenementenorganisatie’ Doetinchem zich: 

1. tot een stichting; 

2. die extern gehuisvest is; 

3. en voor een deel door de gemeente wordt gefinancierd, voor een deel door externe 

partijen en voor een deel zelf opbrengsten genereert; 

4. en nog meer verbinding legt met de verschillende actoren in de Doetinchemse 

samenleving. 

5. en zich zo mogelijk per 1 januari 2015 doorontwikkelt tot een stadsmarketing-

organisatie  

 

Het beschikbare en begrote budget voor evenementen van de gemeente Doetinchem 

(€ 68.000) wordt voor de periode 2014 tot en met 2016 overgeheveld naar de stichting Promotie 

Doetinchem. Door SPD de subsidies voor evenementen te laten verdelen op basis van door de 

gemeente opgesteld evenementenbeleid biedt dit de mogelijkheid om meer te gaan sturen op: 

 collectieve vermarkting & promotie van de evenementen in de stad 

 een betere positionering van bestaande en toekomstige evenementen 

 

Daarnaast kan de SPD als centraal loket dienen voor o.a. het Ondernemersfonds, IG&D en 

onlangs opgerichte Vastgoedfonds bij het verstrekken van financiële middelen aan 

evenementen. Het contact met de diverse evenementenorganisatoren loopt via de SPD, de 

fondsen hebben met één aanspreekpunt te maken, in plaats van de verschillende 

organisatoren. Naast de overhevelde subsidiegelden van de gemeente en de eventuele 

middelen van bovengenoemde instanties, creëert de SPD ook eigen ‘weggeef’-geld (o.a. via 

sponsoracquisitie). 

Met de oprichting van de SPD ligt het voor de hand om een subsidierelatie met de gemeente 

aan te gaan. De gemeente stuurt beleidsmatig aan op basis van een jaarlijks actieplan 

evenementen en de verantwoording daarover. In 2014 kan de stichting van start gaan met de 

uitgangspunten zoals omschreven in het gemeentelijk beleidskader evenementen 2013 – 2016. 

In 2014 kan de stichting, in overleg met het college van B&W, een eigen nieuwe koers bepalen. 

Het is belangrijk om gelijk bij de opstart van de stichting taken en verantwoordelijkheden 
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duidelijk te omschrijven en er gezamenlijke (& meetbare) doelen voor af te spreken. Dat 

voorkomt ruis op de lijn en levert de basis voor een transparante verantwoording.  

De stichting gaat van start als evenementenorganisatie met een (parttime) evenementen-

manager en kan zich daarna ontwikkelen tot een citymarketingorganisatie. Met de naamkeuze 

‘Stichting Promotie Doetinchem’ wordt alvast vooruitgelopen op de uitbreiding van de taken met 

stadspromotie/citymarketing. Een groot deel van de geïnterviewde stakeholders is ook 

voorstander van een dergelijke ontwikkeling.
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8. Takenpakket SPD  

Vanuit het gedachtegoed van de gemeente zoals verwoord in de conceptnota evenementen en 

op basis van de stakeholdergesprekken, heeft DNA een takenpakket samengesteld voor 

Stichting Promotie Doetinchem. Daarbij is tevens gekeken naar taken en activiteiten van 

externe evenementenstichtingen elders in het land.  

Het takenpakket van SPD bevat de volgende activiteiten: 

a) Subsidieverstrekking  

b) Coördinatie & verbinden 

c) Ondersteuning & advisering 

d) Commercie & sponsoring 

e) Realisatie schaalvoordelen  

f) Coördinatie/exploitatie voorjaars- en najaarskermis  

 

a)  Subsidieverstrekking 

Vanuit het evenementenbeleid van de gemeente, rekening houdend met de kernwaarden en 

beschreven speerpunten, verdeelt de stichting de overgehevelde subsidiegelden van de 

gemeente. Een van de taken van de nieuwe stichting is, in overleg met de gemeente, te komen 

tot een nieuwe subsidiestaffel. Eventuele verdeling van gelden van derden, o.a. 

Ondernemersfonds vallen ook onder deze taak.  

 

b)  Coördinatie & verbinden 

SPD is de spin in het Doetinchemse evenementenweb. Doel is te komen tot Intensieve 

samenwerking tussen evenementenorganisatoren, middenstand en horeca in Doetinchem. 

Daarbij speelt de binnenstad een belangrijke rol, maar horen evenementen rond o.a. Ruimzicht 

of in de Graafschaphal nadrukkelijk ook tot het bewerkingsgebied van SPD. Evenementen op 

deze locaties kunnen o.a. nieuwe doelgroepen aantrekken en Doetinchemmers binden. 

Daarnaast is steeds sprake van wisselende doelgroepen en qua marketing aparte segmenten. 

De stichting speelt een coördinerende rol bij het verbinden en afstemmen van deze 

verschillende activiteiten op diverse plekken in de stad. Overall moeten evenementen een 
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grotere bijdrage gaan leveren aan de lokale economie, uitstraling (reuring) van de stad, 

leefbaarheid en sociale cohesie.  

Op strategisch en operationeel niveau is SPD belast met de planning en beheer van de 

evenementenkalender. Welke soorten evenementen hebben we nodig? Welke minder. In welke 

maanden is meer/minder aanbod nodig. Kwaliteitsbewaking, ook ten aanzien van de 

uitgangspunten van het evenementenbeleid (kernwaarden). SPD is ook belast met de regionale 

afstemming vanuit de kaders van het vastgestelde evenementenbeleid.  

 

c)  Ondersteuning & advies 

In het verlengde van de coördinatie & verbinden-taak, ligt het bieden van praktische 

ondersteuning en concrete adviezen op diverse terreinen. Doelgroepen zijn hier o.a. 

evenementenorganisatoren, horeca, middenstand en evenementenlocaties. Een belangrijk 

aspect dat de evenementenmanager in spe straks op zijn of haar ‘things to do’-lijstje heeft staan 

is het onder de loupe nemen van het vergunningsproces. Doel is om te komen tot 

administratieve lastenverlichting voor evenementenorganisatoren.  

Werkzaamheden zijn verder o.a.  

 sponsorplan & sponsoringinformatie (o.a. database met bedrijven en contactpersonen) 

 veiligheidsplan/calamiteitenplan 

 vergunningsaanvraag (beschikbaar stellen template & assisteren bij aanvraag) 

 overleg met gemeente (namens organisatoren) inzake zaken als parkeerbeleid, 

wegafzettingen, etc. 

 

d)  Commercie & sponsoring 

Zoals uit de analyse bleek, liggen er op het vlak van sponsoring en andere commerciële 

activiteiten zeker nog kansen voor de Doetinchemse evenementen. De evenementenmanager 

van SPD is in staat, in tegenstelling tot de onbezoldigde evenementenorganisatoren, er 

structureel meer tijd in te stoppen. Bovendien kan de evenementenmanager een rol spelen bij 

het opstellen van professionele sponsorproposities en kan er een database worden opgezet 

met daarin informatie over sponsors die gedeeld kan worden met de organisatoren. Naast 

assistentie bij sponsoringacquisitie geeft de SPD organisatoren dus ook verkoop- en 

marketingondersteuning. 
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Naast de acquisitie van sponsors voor Doetinchemse evenementen, vallen er onder deze 

kerntaak ook nog andere commerciële activiteiten: 

 organiseren ontvangsten (voor o.a. vip, sponsors, subsidieverstrekkers) op evenementen; 

 kaartverkoop voor de verschillende evenementen; 

 heffing en inning parkeergelden bij evenementen (o.a. op de zondag); 

 commerciële mogelijkheden creëren en benutten van het gemeenschappelijke webportal; 

 exploitatie reclame in de openbare ruimte (nader te overleggen met de gemeente); 

 exploitatie van terrasrechten tijdens evenementen; 

 exploitatie van een stads- of horecamunt (zie onder). 

 

Stadsmunt 

In navolging van o.a. Oldenzaal, Schagen, Schijdel en Boxmeer, overweegt Doetinchem om 

een ‘stadsmunt’ of ‘horecamunt’ in te voeren als betaalmiddel tijdens evenementen.  

Oldenzaal werkt al sinds 1985 met het systeem dat zijn waarde daar ‘dubbel en dwars’ heeft 

bewezen, aldus de Oldenzaalse horeca. Begonnen met een kleine groep, vooral rond de markt, 

is het aantal horecaondernemers dat zich aansloot gestaag toegenomen. Vooral het gemak van 

de betaalmunt wordt geprezen, vooral door bezoekers. Daarnaast wordt het voordelige saldo 

(niet alle munten worden immers uitgegeven) aangewend ter promotie van het carnaval en 

andere evenementen in Oldenzaal.  

Ook in Schijndel is de munt voor bezoekers aantrekkelijk omdat ze niet met allerlei 

verschillende munten op zak hoeven te lopen tijdens het carnaval en de kermis. Bijkomend 

voordeel is dat de munt daar het gehele jaar geldig blijft, ook als er geen evenement 

plaatsvindt. 
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Stadsmunt in Doetinchem 

Invoering van een stadsmunt in Doetinchem heeft diverse voordelen en kan bovendien rekenen 

op een groot draagvlak onder de stakeholders. Horeca en evenementen-organisatoren zijn 

overwegend enthousiast over het systeem. De stadsmunt heeft bovengenoemde voordelen 

voor bezoekers van evenementen, maar is daarnaast een goed en relatief makkelijk instrument 

om de lokale horeca een bijdrage te laten leveren aan het evenementenaanbod.  

Op iedere stadsmunt zit een afdracht aan een onafhankelijke stichting (zie onder, SGS), 

bijvoorbeeld € 0,20 per munt. Met dat geld worden evenementen in Doetinchem ondersteund, 

eventueel volgens de beleidslijn van de stichting. O.a. ter ondersteuning van de 

‘evenementenkraamkamer’ van Doetinchem. De horecagelegenheden die de stadsmunt 

accepteren zijn herkenbaar door een (grote) raamsticker. De waarde van de munt is € 2,20 per 

stuk. Er zijn ook halve munten beschikbaar. 

De stadsmunt heeft een vooraf vastgestelde en gecommuniceerde prijs en is een jaar geldig. 

Het ontwerp van de munt wijzigt ieder jaar, evenals de vastgestelde prijs van de munt. Oude 

munten blijven altijd nog een paar maanden geldig in het nieuwe jaar.  

Om onafhankelijkheid en transparantie te garanderen wordt de munt ondergebracht in een 

aparte entiteit ‘Stichting Gezamenlijke Stadsmunt’ (SGS) met een eigen bestuur. Uitvoering van 

het project ‘stadsmunt’ wordt uitbesteed aan Stichting Promotie Doetinchem, dat het voordelige 

saldo van de exploitatie moet aanwenden voor ondersteuning van evenementen die in overleg 

met de stichting worden bepaald. 

In bijlage V is een calculatie gemaakt van de mogelijke bruto-opbrengsten van de stadsmunt.   

 

Exploitatie reclame openbare ruimte 

In diverse gemeenten in Nederland, waaronder Eindhoven en Meppel, is de exploitatie van de 

buitenreclame objecten in de openbare ruimte geheel of gedeeltelijk ondergebracht bij de 

externe evenementen- of citymarketingorganisatie. Daarbij wordt contractueel een 

garantiebedrag afgesproken dat de gemeente jaarlijks ontvangt, de additionele baten komen 

ten goede aan de stichting die deze middelen aanwendt voor ondersteuning van activiteiten 

(o.a. evenementen).  

De gemeente Doetinchem zou een contract op kunnen stellen met de Stichting Promotie 

Doetinchem, die op haar beurt de contracten aangaat met de verschillende exploitanten en 

deels de exploitatie zelf ter hand neemt. Zo staan bij de invalswegen staan tijdens het 
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evenementenseizoen diverse (welkomst)borden die mogelijkheden bieden voor commerciële 

exploitatie. Eventueel kunnen er digitale welkomstborden worden aangeschaft.  

In een eerste reactie heeft de gemeente Doetinchem aangegeven weinig mogelijkheden te zien 

in de overheveling van de buitenreclamecontracten aan SPD. De afgesloten concessies met 

partijen als Brouwer & Partners zijn langlopend en bieden daarnaast weinig ruimte voor 

meeropbrengsten, aldus de gemeente. Kijkend naar de begroting van de SPD is het op dit 

moment (nog) niet noodzakelijk om (een deel van) deze commerciële activiteit over te hevelen 

naar de Stichting. Het is aan te bevelen om deze activiteit eventueel in een later stadium, als de 

SPD haar bestaansrecht heeft bewezen, opnieuw met de gemeente te bespreken. 

 

e)  Schaalvoordelen 

Het maken van collectieve afspraken voor evenementenfaciliteiten is een logische taak voor de 

nieuwe evenementenmanager. Onder deze kerntaak vallen o.a. de volgende werkzaamheden: 

 gezamenlijk laten uitvoeren van onderzoek op evenementen in opdracht van organisatoren, 

gemeente, horeca; 

 updaten en beheer van gemeenschappelijke website (www.doetinchemmen.nl). Dit wordt 

de portal voor bezoekers en inwoners van de stad. Collectieve promotie van het 

evenementenaanbod via dit portal wordt het belangrijkste speerpunt; 

 periodieke nieuwsbrief over collectieve evenementenaanbod Doetinchem; 

 uitvoering beursparticipaties (o.a. bedrijven contactdagen) voor o.a. gezamenlijke 

organisatoren; 

 collectieve afspraken met o.a. : bierbrouwerij, evenementenstroom, watervoorziening, 

evenementenhekken, tenten, affiches, (drukkerij), beveiliging, bewegwijzering, 

verkeersregelaars, podia, licht en geluid; 

 exploitatie van de stadsmunt; 

 gezamenlijke PR en promotie van de Doetinchemse evenementen (uitgaande van het 

gemeentelijke evenementenbeleid). 

 

f)  Coördinatie en exploitatie voorjaars- en najaarskermis Doetinchem 

Uitgaande van de kadernota evenementenbeleid 2013 – 2016 is het goed denkbaar om de 

coördinatie en exploitatie van de voorjaars- en najaarskermis, over te hevelen naar de SPD. De 

organisatie van de beide kermissen is, via een aanbesteding, momenteel in handen van bureau 
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De Kermisgids uit Alphen aan den Rijn. Dit kan in beginsel zo blijven, het is in een later stadium 

denkbaar dat de stichting de kermissen zelf gaat organiseren.  

De voorjaarkermis laat al een aantal jaren een dalend nettoresultaat zien. De verhuizing in 2013 

terug naar de Varkensweide, kan voor de nieuwe stichting een impuls zijn om het evenement 

weer nieuw in te blazen, eventueel in combinatie met andere activiteiten.  

De najaarskermis maakt al onderdeel uit van het Stadsfeest, het grootste publieksevenement 

van Doetinchem, daar kan SPD kijken hoe er nog meer synergie (o.a. inkoopvoordeel, PR en 

promotie) er behaald kan worden.  



 

 
Businesscase 

Stichting Promotie Doetinchem 
2014 - 2016

 
 
 
 

 

 

23 

 

9. Invulling organisatie Stichting Promotie Doetinchem 

SPD wordt een stichting met een evenementenmanager en een stichtingsbestuur. Het bestuur 

bestaat uit mensen die belangrijk zijn voor verbinding en draagvlak van de stichting. Het is ook 

te overwegen om verbindingen te maken met besturen van andere stichtingen zoals het 

Ondernemersfonds, Vastgoedfonds en Ondernemersvereniging. Door deze dwarsverbanden 

ontstaat onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. 

Het bestuur van de stichting kan worden samengesteld uit vertegenwoordigers van: 

- Ondernemersfonds 

- vertegenwoordiger(s) van een drietal evenementenorganisatoren (Buitengewoon,  

- Stadsfeest en Achterhoekse Wandel4daagse) 

- sponsoren (o.a. Rabobank) 

- vertegenwoordiger van de horeca 

Een vertegenwoordiger van de gemeente Doetinchem zit als adviseur bij de 

bestuursvergaderingen. Het Ondernemersvereniging en Vastgoedfonds laten zich in het 

bestuur vertegenwoordigen door het Ondernemersfonds. Het bestuur van SPD kent een 

onafhankelijk voorzitter.  

Personeel 

SPD hoeft niet uitgebreid bemenst te worden. Een parttime evenementenmanager (twee dagen 

in de week) met administratieve ondersteuning is voldoende, zeker in de beginfase. Waar en 

wanneer nodig, o.a. voor specifieke projecten, kunnen externe uren/kennis/diensten tijdelijk 

worden ingekocht. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt met de gemeente. o.a. voor de 

uitvoering van de kermissen.  

 

Huisvesting 

De vraag waar de externe organisatie gehuisvest kan worden, is ook ter sprake gekomen in de 

gesprekken met stakeholders. Onderbrengen in het gemeenthuis of in het kantoorgebouw waar 

Centrummanagement ook is gehuisvest, waren de meest gegeven antwoorden. De gemeente 

heeft echter duidelijk aangegeven de optie van een evenementenloket in het stadhuis niet te 

zien zitten. Zij kiest voor een rol meer op afstand en laat – buiten vergunningverlening en 

handhaving – de evenementen graag aan de markt over.  
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En dus ligt de optie van de huisvesting in het pand van Centrummanagement Doetinchem 

(CMD) voor de hand. Deze instantie is gehuisvest op het Simonsplein, midden in het centrum. 

In dit pand is de bovenste etage (ca. 100m2) beschikbaar. Huisvesting van SPD in dit pand 

heeft de volgende voordelen: 

- de huurkosten zijn relatief laag. Centrummanagement is hoofdhuurder van de etage, 

SPD kan de etage tegen relatief lage kosten betrekken. Daardoor wordt voorkomen dat 

een groot deel van het budget op gaat aan overheadkosten (huur, verwarming, 

telefonie, etc). 

- SPD en CMD kunnen vergaderfaciliteiten delen 

- SPD kan gebruik maken van secretariële ondersteuning van CMD 

- SPD kan gebruik maken van o.a. copieer faciliteiten, keuken. Daarvoor hoeft het zelf 

niet initieel te investeren 

- SPD en CMD moeten nauw met elkaar samenwerken. Fysieke nabijheid is daarvoor 

een pré.  

- Op Simonsplein is SPD midden in het centrum gehuisvest, dichtbij belangrijke 

stakeholders als gemeente, horeca en middenstand 
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10. Financiering Stichting Promotie Doetinchem 

De begroting van de Stichting Promotie Doetinchem staat opgenomen in Bijlage VI. Hieronder 

treft u een toelichting aan bij de verschillende posten.  

 

Begroting 2013 

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het businessplan van Stichting Promotie Doetinchem, 

kunnen na de zomer de voorbereidingen voor het opzetten van de stichting van start gaan. De 

post bedraagt ca € 20.000, zijnde de kosten van de kwartiermaker. Verder o.a. 

oprichtingskosten stichting (notaris, akte), ontwerp/drukken drukwerk, ontwerp/bouw website, 

etc.  

 

Programma Evenementen 

De subsidiemiddelen die de stichting van de gemeente in het kader van de nota evenementen 

ontvangt, komen geheel ten goede aan de evenementen. De stichting neemt de uitvoering van 

de subsidieverstrekking over, maar indien de relatie met de evenementen blijft in de 

subsidiesfeer blijft, hoeft over deze bijdragen geen BTW te worden afgedragen.  

 

In de begroting gaan we er vanuit dat de gemeente de in het vooruitzicht gestelde bonus van 

€ 20.000, als de stichting zijn meerwaarde in 2014 heeft bewezen, weet te realiseren. Derhalve 

zijn de overgehevelde subsidiegelden per 1 januari 2015 met € 20.000 verhoogd.  

 

Organisatie/exploitatie kermissen 

De exploitatie van de voorjaars- en najaarskermis wordt overgedragen aan de SPD. Beide 

kermissen worden in opdracht van de gemeente (aanbesteding), georganiseerd door Bureau 

De Kermisgids. 

 

De voorjaarskermis vindt met ingang van 2013 weer op de Varkensweide plaats. De kermis 

begint op de vrijdag en eindigt op de maandag (2e pinksterdag) en duurt vier dagen. Volgens 

cijfers van de gemeente zijn de inkomsten van de voorjaarskermis sterk teruggelopen. De 

kosten zijn gelijk gebleven maar de tijdelijke verhuizing naar het Marktplein, twee dagen minder 

verpachten en minder inschrijvingen leidden tot een daling van het netto resultaat van de 

voorjaarskermis: van € 28.126 in 2010, via € 14.043 in 2011 naar € 5.722 in 2012. Door de 
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verhuizing vanaf de editie van 2013 terug naar de Varkensweide wordt in de begroting van 

2014-2016 uitgegaan van een hoger netto resultaat. 

Het resultaat van de najaarskermis ligt hoger dan de voorjaarskermis. 

Apparaat en faciliteiten 

Huisvesting: SPD kan de bovenste etage op Simonsplein tegen ca. € 500 per maand huren 

(inschatting DNA). Dit is inclusief o.a. verwarming, schoonmaakkosten, gebruik keuken, 

inventaris, vergaderfaciliteiten, etc.  

Personeel: SPD krijgt een evenementenmanager voor 2 dagen in de week (0,4 fte). Daarnaast 

maakt de stichting gebruik van administratieve en secretariële ondersteuning, administratie 

(incl. eventuele accountantsverklaring) en representatie. In totaal 1 dag in de week (0,2 fte). 

Overige apparaatskosten zoals vaste en mobiele telefonie, kilometers evenementenmanager, 

drukwerk, verzekeringen, etc. liggen eveneens op ca € 500 per maand.  

Nieuwe activiteiten & projecten 

Exploitatie stadsmunt (zie ook pag. 12 en Bijlage V), levert volgens de opzet van 

centrummanagement per saldo een kleine € 30.000 op. Daarbij wordt uitgegaan van een ‘up 

and running’ systeem. In de begroting wordt uitgegaan dat die situatie in 2016 is bereikt. Voor 

2014 en 2015 zijn daarom lagere opbrengsten begroot. De opbrengst uit het voeren van de 

stadsmunt bij de totale Doetinchemse evenementenkalender kunnen hoger uitvallen. De 

opbrengst van de stadsmunt voor de stichting is btw belast (gemiddeld 15%). 

 

Commercie en sponsoring: een van de kerntaken van de SPD/evenementenmanager is het 

realiseren van extra sponsorgelden voor de Doetinchemse evenementen. Deze post bestaat uit 

inkomsten uit sponsoring en fees. Deze inkomsten komen zo veel mogelijk ten goede aan de 

betreffende Doetinchemse evenementen. Een deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor 

ondersteuning van nieuwe initiatieven.  

Vanuit de pps-gedachte van de stichting, dragen de verschillende marktpartijen ook bij aan de 

exploitatie van de stichting. De gezamenlijke Doetinchemse horeca doet dat via de stadsmunt, 

van de volgende partijen wordt een jaarlijkse bijdrage van € 20.000 gevraagd, € 5.000 per 

instantie: 

- Ondernemersfonds 

- Vastgoedfonds 

- IG&D 

- Cooperatiefonds Rabo. 
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Buitenreclame/stadsmeubilair: aangezien de gemeente heeft aangegeven dat overheveling van 

(een deel) van de exploitatie van de buitenreclamecontracten niet eenvoudig is, is besloten om 

deze eventuele taak van de SPD vooralsnog niet te concretiseren. Derhalve zijn er geen 

bedragen in de begroting voor opgevoerd.  

Overige activiteiten: hieronder valt o.a. de exploitatie van de gezamenlijke website en 

nieuwsbrief. De organisatie van externe bijeenkomsten door de SPD in opdracht van o.a. 

evenementenorganisatoren (o.a. sponsoravond), horeca of gemeente.  

Het is denkbaar dat – in het verlengde van de inkoop van faciliteitentaak - bepaalde attributen 

(zoals licht & geluid, banieren, rijplaten, ed), beter aangekocht kunnen worden. Dit is al eerder 

gebeurd met losse podiumdelen. Het beheer van de podiumdelen alsmede attributen die nog 

aangeschaft gaan worden, valt onder het beheer van SPD. 

Totalen/resultaat 

Een eventueel voordelig exploitatieoverschot komt ten goede aan de algemene reserve van de 

stichting. Deze dient als financiële buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. 
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11. Conclusies en aanbevelingen  

De opzet van Stichting Promotie Doetinchem lijkt een haalbaar initiatief ter verdere borging van 

het Doetinchemse evenementenaanbod. De exploitatiebegroting van de beoogde stichting biedt 

een goede basis om een externe organisatie voor evenementen op te zetten. Daarbij kan al 

rekening worden gehouden met een doorontwikkeling naar een citymarketingorganisatie.  

Als de gemeenteraad het advies om tot een externe evenementenstichting in Doetinchem te 

komen, overneemt, kan na de zomer met de voorbereiding van de oprichting van de stichting 

worden begonnen. Het is aan te bevelen om deze fase, die circa drie maanden in beslag 

neemt, te laten uitvoeren door een onafhankelijke kwartiermaker.  

De kwartiermaker gaat, op basis van de bevindingen en aanbevelingen van het rapport van 

DNA, aan de slag met de feitelijke oprichting en opstart van de Stichting. De kwartiermaker gaat 

tevens aan de slag, samen met de betrokken partijen, o.a. Centrummanagement, gemeente en 

horeca, met de realisatie van het financiële fundament van de stichting. 

De werkzaamheden van de kwartiermaker eindigen met de oprichting van de stichting en het 

aanstellen van de evenementenmanager.  

   



 



 



 

 
Businesscase 

Stichting Promotie Doetinchem 
2014 - 2016

 
 
 
 

 

 

31 
 

Bijlage I - Overzicht gesprekspartners (stakeholders) 

Op maandag 18 en dinsdag 19 maart sprak Lex Kruijver van DNA ten kantore van Centrum-

management Doetinchem met vertegenwoordigers van verschillende stakeholder-instanties:  

Naam  Organisatie 

Frederick Lindenhovius Uit in Doetinchem (Horeca) 

Patrick Berendsen Stichting Binnenstad Promotie Doetinchem 

Günter Giessen Stichting Stadsfeest Doetinchem 

Loes van der Meijs & Paul Pattijn Gemeente Doetinchem 

Martin Buunk Ondernemersvereniging Doetinchem 

Peter Timmers Stichting Straattheater Doetinchem 

Johan Dollekamp/Piet Klein Achterhoekse Wandel4daagse 

Jos Tiemessen Centrum Management Doetinchem 

Joop Sars Ondernemersfonds Doetinchem 

Paul Gerritsen Horeca Nederland, afd. Doetinchem 

Kees Hensen Him+ /Hotel Villa Ruimzicht 

Carla Niezen-Sonneveld1) Projectbureau IG & D 

 

1) Met het projectbureau IG&D heeft geen live gesprek plaatsgevonden. Het bestuur heeft de 

vragenlijst ingevuld en per mail ingestuurd.  

De gesprekken vonden plaats aan de hand van de volgende vragen/onderwerpen.  

Wat is uw relatie met evenementen/evenementenbeleid in Doetinchem? 

1. Vragen over Doetinchemse evenementen 

Wat is uw mening over de Doetinchemse evenementen?  

Welke evenementen vindt u met name goed, en waarom? 

Waar bent u trots op? 
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Welke evenementen zijn typisch Doetinchems? En waarom?  

Welke evenementen  mist u?  

Wat hoort er niet in Doetinchem thuis? Waarom niet? 

Welke (evenementen)locaties vindt u geschikt voor evenementen? Waarom? Welke niet? En 

waarom niet? 

Welke doelgroepen worden vooral bereikt door de Doetinchemse evenementen? Welke niet of 

te weinig? 

Welke doelgroepen vindt u belangrijk? (o.a. eigen inwoners, bezoekers, bedrijfsleven) 

Heeft Doetinchem een centrumfunctie in de regio aangaande het evenementenaanbod? 

Oftewel komen er naar uw mening mensen naar Doetinchem vanwege het 

evenementenaanbod? Zo ja, welke evenementen zijn dat? 

 

2. Rol van de gemeente 

Bent u bekend met de Doetinchemse kernwaarden in het evenementenbeleid (geholpen indien 

niet bekend: authentiek, kwaliteit, cerativiteit en duurzaamheid).  

Welke evenementen passen goed bij een of meerdere van deze kernwaarden (leg lijst met 

evenementen voor). 

Wat vindt u van de huidige rol van de gemeente bij de Doetinchemse evenementen? 

(vraag heeft betrekking op de verschillende rollen die de gemeente heeft: vergunningverlener, 

handhaver, subsidieverstrekker, opdrachtgever, opdrachtnemer) 

 

3. Vragen over de mogelijke vorming van een evenementenstichting 

- vindt u dat er een stichting promotie doetinchem moet komen? Wat kan de toegevoegde  

  waarde zijn? 

- waar vindt u dat zo’n stichting thuis hoort?  

 Helemaal onafhankelijk 

 Een organisatie/nauwe samenwerking met centrummanagement 

 Toeristische organisatie (VVV of achterhoekpromotie) 

 anders 

- wat zouden de taken zijn van zo’n stichting ? 

- hoe zou de financiering van zo’n stichting moeten worden geregeld (combinatie van  

  antwoorden is mogelijk)? 

 - gemeente 

 - provincie 
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 - horeca 

 - sponsors/bedrijfsleven 

 - fondsen 

 - organisatoren 

 - anders 
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Bijlage II: Overzicht Doetinchemse evenementen 

 

Evenement Bezoekaantal Belang VormcategorieNaam

Stadsfeest Doetinchem 35.000 Regionaal Festival 
Theaterfestival BuitenGewoon 17.500 nationaal Festival 
Proefde8erHoek 10.000 Regionaal Festival 
Septemberkermis Doetinchem 10.000 Gemeentelijk Festival 
Intocht Sinterklaas Doetinchem 7.500 Gemeentelijk Parade/optocht 
Summerfair Doetinchem 7.500 Regionaal Markt/braderie 
Achterhoekse Wandel4daagse 7.200 nationaal Actief/sportief 
Dancetour Doetinchem 7.000 Regionaal Festival 
Voorjaarskermis Doetinchem 7.000 Gemeentelijk Festival 
City Beach Doetinchem 6.000 Gemeentelijk Actief/sportief 
Carnaval Doetinchem 5.000 Gemeentelijk Festival 
Kermis Gaanderen 5.000 Gemeentelijk Festival 
Koninginnedag/-nach 5.000 Gemeentelijk Festival 
Stoomweekend Openbaar Vervoer Museum 5.000 Regionaal Festival 
Ijsbaan/Winterfeest Doetinchem 4.000 Gemeentelijk Actief/sportief 
Wehleriade 4.000 Gemeentelijk Markt/braderie 
Zomerse woensdagen (3x) 4.000 Gemeentelijk Markt/braderie 
Oudejaarsdag event - 31 december 3.500 Gemeentelijk Festival 
Bleekpop 3.000 Gemeentelijk Festival 
Pinksterpop Doetinchem 3.000 Gemeentelijk Festival 
Design & Kunst Doetinchem 2.500 Gemeentelijk Festival 
Open dag De Graafschap 2.500 Regionaal Presentatie 
Bevrijdingsfeest 5 mei 2.000 Gemeentelijk Festival 
Kermis Wehl 2.000 Gemeentelijk Festival 
Middeleeuws Festijn 2.000 Gemeentelijk Festival 
Trekkertrek Nieuw Wehl 1.700 Gemeentelijk Parade/optocht 
Korenfestival Doetinchem 1.500 Gemeentelijk Festival 
Lentefeest Dichteren 1.500 Gemeentelijk Festival 
Avondvierdaagse Gaanderen 1.000 Gemeentelijk Actief/sportief 
Euromarkt 1.000 Gemeentelijk Markt/braderie 
Intocht Sinterklaas Gaanderen 1.000 Gemeentelijk Parade/optocht 
LenteBeats festival 1.000 Gemeentelijk Festival 
Paasconcert op het Simonsplein 1.000 Gemeentelijk Voorstelling/Concert 

TOTAAL AANTAL BEZOEKEN 184.900     
GEMIDDELD BEREIK 5.283     

gemeentelijk 27 
regionaal 6 
nationaal 2 

totaal 35
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Bijlage III: Benchmark Doetinchemse evenementen 

Stadsfestivals 

Evenement 
Bezoek-

aantal Omschrijving Jaar 
Start-

Datum 
Eind-

datum 
Vierdaagsefeesten Nijmegen 1420000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 14-jul-12 20-jul-12 
Zomercarnaval 800000 Stadsfestijn 2012 27-jul-12 28-jul-12 
Lakenfeesten 500000 muziek/multidisciplinair 2012 28-jun-12 01-jul-12 
Kwakoe Zomerfestival 490000 multicultureel (vervalt) 2012 21-jul-12 19-aug-12 
Uitmarkt Amsterdam 450000 uitfestival 2012 24-aug-12 26-aug-12 
Amsterdam Gay Pride 400000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 28-jul-12 05-aug-12 
Wereldhavendagen 
Rotterdam 400000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 07-sep-12 09-sep-12 
World Statues Festival 300000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 29-sep-12 30-sep-12 
Breda Jazz Festival 275000 jazz/blues 2012 17-mei-12 20-mei-12 
Dunya Festival 200000 muziek/multidisciplinair 2012 27-mei-12 27-mei-12 
Dordt in Stoom 200000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 31-mei-12 02-jun-12 
Life I Live Festival 195000 muziek 2012 29-apr-12 29-apr-12 
Sallands Oogstfeest 
Stöppelhaene 185000 Stadsfestijn 2012 22-aug-12 26-aug-12 
Harlinger Visserijdagen 162500 Stadsfestijn 2012 29-aug-12 01-sep-12 
Jazz in Duketown 150000 jazz/blues 2012 25-mei-12 28-mei-12 
Vlaggetjesdag Scheveningen 150000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 09-jun-12 09-jun-12 
De Krabbenfoor 150000 Stadsfestijn 2012 26-jul-12 28-jul-12 
Scheveningen Internationaal 
Vuurwerkfestival 150000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 09-aug-12 11-aug-12 
Internationale 
vuurwerkfestival 150000 Stadsfestijn 2012 10-aug-12 20-aug-12 
De Boeskool is Lös 150000 Stadsfestijn 2012 14-aug-12 19-aug-12 
Noorderzon 150000 muziek/multidisciplinair 2012 16-aug-12 26-aug-12 
Heideweek Ede 150000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 17-aug-12 25-aug-12 
Preuvenemint 150000 Stadsfestijn 2012 23-aug-12 26-aug-12 
Brandersfeesten 150000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 28-sep-12 30-sep-12 
Dickens Festijn Deventer 150000 Stadsfestijn 2012 15-dec-12 16-dec-12 
Donderdag Meppeldag 145000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 19-jul-12 23-aug-12 
Theaterfestival Boulevard 145000 theater/multidisciplinair 2012 02-aug-12 12-aug-12 
Deventer op Stelten 140000 straattheater/locatietheater 2012 05-jul-12 08-jul-12 
Sneekweek 140000 zeilsport/stadsfeest 2012 04-aug-12 09-aug-12 
Feestweek Zuidlaarder Markt 140000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 12-okt-12 17-okt-12 
Pinksterfeesten Delfzijl 127500 Stadsfestijn 2012 26-mei-12 28-mei-12 
Bevrijdingsfestival Overijssel 125000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Bevrijdingspop Haarlem 125000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Big Rivers festival 125000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 05-jul-12 15-jul-12 
Bevrijdingsfestival 
Wageningen 120000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Klepperstadactiviteiten 120000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 21-jun-12 23-aug-12 
Amersfoort Sinterklaasstad 120000 sinterklaas/-intochten 2012 10-nov-12 01-dec-12 
Dickens weekend 120000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 15-dec-12 16-dec-12 
Festival Dias Latinos 115000 muziek/multidisciplinair 2012 17-aug-12 19-aug-12 
Mariken Winterfeesten 
Nijmegen 115000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 20-dec-12 06-jan-13 
TT Festival Assen 110000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 27-jun-12 30-jun-12 
Doesburg Binnenste Buiten 105000 Stadsfestijn 2012 11-jul-12 14-jul-12 
Bevrijdingsfestival Almere 100000 popfestival 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Bevrijdingsfestival Groningen 100000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
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Rabobank Amersfoort 
Jazzfestival 100000 muziek/multidisciplinair 2012 10-mei-12 13-mei-12 
Maliebaanfestival Utrecht 100000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 06-jul-12 11-jul-12 
Zomerparkfeest Venlo 90000 muziek/multidisciplinair 2012 02-aug-12 05-aug-12 
Lemsterweek 90000 zeilen/Stadsfestijn 2012 07-aug-12 11-aug-12 
Kerst in Oud Kampen 90000 straattheater/locatietheater 2012 21-dec-12 22-dec-12 
VL. Loggerfestival 85000 nautisch 2012 15-jun-12 17-jun-12 
Haags Uit Festival 85000 theater/multidisciplinair 2012 02-sep-12 02-sep-12 
Jazz in the Woods festival 80000 jazz/blues 2012 25-mei-12 26-mei-12 
Elastiek 80000 straattheater/locatietheater 2012 23-jun-12 24-jun-12 
Oostermoertentoonstelling 80000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 10-jul-12 15-jul-12 
Vestingdagen Elburg 80000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 25-jul-12 15-aug-12 
Visserijdagen/ -feesten 
Breskens 80000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 04-aug-12 05-aug-12 
Flikkendag Maastricht 80000 Stadsfestijn 2012 01-sep-12 01-sep-12 
Bloemenweekend Haarlem 75000 corso 2012 20-apr-12 22-apr-12 
Befrijdingsfestival 
Leeuwarden 75000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Fries Straatfestival 75000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 25-mei-12 27-mei-12 
Zomerfeest Gorinchem 75000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 14-aug-12 19-aug-12 
Alkmaar Ontzet 75000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 08-okt-12 08-okt-12 
Festival van het Levenslied 70000 Nederlandstalige muziek 2012 02-jun-12 03-jun-12 
Slokdarmfestival 70000 Stadsfestijn 2012 29-jun-12 01-jul-12 
Sluis- en Bruggenfeest 70000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 23-aug-12 25-aug-12 
Vlissingen Maritiem 70000 nautisch 2012 24-aug-12 26-aug-12 
Grolsch Drakenboot Festival 68500 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 29-jun-12 01-jul-12 
North Sea Round Town 65000 jazz/blues 2012 22-jun-12 08-jul-12 
Bruegheliaans Festijn Losser 65000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 31-aug-12 02-sep-12 
Nationale Sleepbootdagen 60000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 17-mei-12 19-mei-12 
Visserijdagen Bruinisse 60000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 19-jul-12 21-jul-12 
Veerse dagen 60000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 14-sep-12 15-sep-12 
Furieade 60000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 05-okt-12 07-okt-12 
Smartlappenfestival Utrecht 60000 Nederlandstalige muziek 2012 16-nov-12 18-nov-12 
Warme Witte Winter Weken 
Soest 60000 kerstmarkt 2012 24-nov-12 23-dec-12 
Stratenfestival Zwolle 56000 straattheater/locatietheater 2012 17-aug-12 17-aug-12 
Havendagen Terneuzen 55000 Stadsfestijn 2012 22-jun-12 24-jun-12 
Utrecht Uitfeest 55000 uitfestival 2012 02-sep-12 02-sep-12 
Het Klompenfeest 55000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 07-sep-12 09-sep-12 
Countus Tulpenfestival 50000 Stadsfestijn 2012 16-apr-12 06-mei-12 
Weekend van de Rollende 
Keukens 50000 eten/drinken 2012 17-mei-12 20-mei-12 
Pinksteren Zoutkamp 50000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 25-mei-12 28-mei-12 
Ribs & Blues 50000 jazz/blues 2012 26-mei-12 28-mei-12 
Hoornse Stadsfeesten 50000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 15-jun-12 17-jun-12 
Straattheaterfestival Hengelo 50000 theater/multidisciplinair 2012 23-jun-12 24-jun-12 
Horizontoer 50000 straattheater/locatietheater 2012 03-aug-12 12-aug-12 
Proef Eet 50000 culinair 2012 31-aug-12 02-sep-12 
Alliantie Almere Haven 
Festival 50000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 31-aug-12 02-sep-12 
Cult en Tumult 50000 muziek/multidisciplinair 2012 28-sep-12 30-sep-12 
Warm Winter Weekend 50000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 08-dec-12 09-dec-12 
Lichtjesavond Delft 50000 Stadsfestijn 2012 11-dec-12 15-dec-12 
Tilburg Hap Stap Festival 45000 culinair 2012 17-mei-12 20-mei-12 
Aaltjesdagen Harderwijk 45000 Stadsfestijn 2012 07-jun-12 09-jun-12 
Grachten Festival Meppel 45000 Stadsfestijn 2012 08-jun-12 10-jun-12 
Maasboulevardfeest 45000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 06-jul-12 08-jul-12 
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Almelose Havendagen 45000 Stadsfestijn 2012 08-aug-12 11-aug-12 
Jazz Festival Delft 45000 jazz/blues 2012 17-aug-12 19-aug-12 
Waalwijk Modestad 45000 mode 2012 01-sep-12 02-sep-12 
Vaasaqua 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 17-mei-12 17-mei-12 
Pinksterkermis Heerenveen 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 23-mei-12 28-mei-12 
Pinksterfeesten Zoutkamp 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 25-mei-12 28-mei-12 
PopHotSpot Zomerfestival 40000 Stadsfestijn 2012 31-mei-12 23-jun-12 
Höftedagen Hengevelde 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 08-jun-12 17-jun-12 
Bemmelse Dweildag 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 10-jun-12 10-jun-12 
Waubach Dorpsfeest 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 24-jun-12 24-jun-12 
De Affaire 40000 muziek/multidisciplinair 2012 14-jul-12 20-jul-12 
Brabantse Dag 40000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 18-aug-12 26-aug-12 
Het Parcours 40000 theater/multidisciplinair 2012 02-sep-12 02-sep-12 
Oldtimerdag Alphen aan den 
Rijn 40000 oldtimer 2012 15-sep-12 15-sep-12 
Popfestival Breda Barst 38000 muziek/multidisciplinair 2012 15-sep-12 16-sep-12 
Chocolade Festival Zutphen 37500 culinair 2012 30-sep-12 30-sep-12 
Bevrijdingsfestival Den Haag 35000 popfestival 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Bevrijdingsfestival Limburg 35000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Keti Koti Festival 35000 multicultureel (vervalt) 2012 01-jun-12 01-jun-12 
Muziekterras Sneek 35000 overige muziek 2012 07-jun-12 30-aug-12 
Historisch Weekend Den 
Helder 35000 nautisch/Stadsfestijn 2012 23-jun-12 24-jun-12 
Grolsch Tropical Night 35000 popfestival 2012 14-jul-12 14-jul-12 
Haarlem Culinair 35000 culinair 2012 02-aug-12 05-aug-12 
Dag van de Romantische 
Muziek 35000 klassieke muziek 2012 12-aug-12 12-aug-12 
Stadsfeest Doetinchem - Hét 
festival van de Achterhoek! 35000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 30-aug-12 02-sep-12 
Het Stadsfestival van Zwolle 35000 Stadsfestijn 2012 01-sep-12 08-sep-12 
Pleinfestival Kaatsheuvel 32500 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 10-mei-12 13-mei-12 
Roldermarkt Feestweek 32500 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 06-sep-12 11-sep-12 
Havenstraatbraderie H'sum 32000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 02-jun-12 03-jun-12 
Bevrijdingsfestival Zeeland 30000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Bevrijdingsfestival Amsterdam 30000 muziek/multidisciplinair 2012 05-mei-12 05-mei-12 
Pinksterfeesten Bornerbroek 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 25-mei-12 28-mei-12 
Prachtig Princenhage 30000 braderie 2012 27-mei-12 27-mei-12 
Artimond Kunstfestival 30000 theater/multidisciplinair 2012 27-mei-12 27-mei-12 
Prachtig Princenhage 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 27-mei-12 27-mei-12 
Harley and European Bike 
Festival Apeldoorn 30000 overig autosport/motorsport 2012 28-mei-12 28-mei-12 
Jazzweekend Bergen op 
Zoom 30000 jazz/blues 2012 01-jun-12 03-jun-12 
Aardbeienfeesten Zundert 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 09-jun-12 10-jun-12 
Kunst in het Volkspark 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 10-jun-12 10-jun-12 
Schaapscheerdersfeest 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 16-jun-12 16-jun-12 

Ouverture 30000 
beeldende 
kunst/multidisciplinair 2012 17-jun-12 17-jun-12 

Bodega Norton Culinair 
Zoetermeer 30000 culinair 2012 22-jun-12 24-jun-12 
Leiden Culinair 30000 culinair 2012 28-jun-12 01-jul-12 
Onderstroom 30000 straattheater/locatietheater 2012 05-jul-12 08-jul-12 
Kasteeltuinconcerten 
Helmond 30000 muziek/multidisciplinair 2012 06-jul-12 17-jul-12 
Free Festival 30000 dance 2012 07-jul-12 08-jul-12 
C'est la Vie-festival Emmen 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 29-jul-12 29-jul-12 
Groningens Ontzet/Bommen 
Berend 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 28-aug-12 28-aug-12 
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Sambafestival Nijmegen 30000 muziek/multidisciplinair 2012 01-sep-12 02-sep-12 
Bergen Jazz and Sail 30000 jazz/blues 2012 07-sep-12 09-sep-12 
Jazz by the Sea 30000 jazz/blues 2012 11-sep-12 16-sep-12 
Nacht van de Nacht 30000 special events 2012 27-okt-12 27-okt-12 
Leste Mert 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 08-nov-12 08-nov-12 
Winterfestival Ginneken 30000 stadsfestijn/multidisciplinair 2012 15-dec-12 16-dec-12 

 

 

Straattheater 

Evenement 
Recents 
Bereik 

Start-
Datum Einddatum LocatieNaam BezoekPlaats 

World Statues Festival 300000 28-sep-13 29-sep-13 Centrum Arnhem Arnhem 

Dickens Festijn Deventer 150000 21-dec-13 22-dec-13 Bergkwartier DEVENTER 

Deventer op Stelten 140000 05-jul-13 07-jul-13 Centrum Deventer DEVENTER 

Klepperstadactiviteiten 120000 01-jun-13 31-aug-13 
Centrum 
Hardenberg Hardenberg 

Doesburg Binnenste Buiten 105000 10-jul-13 13-jul-13 
Centrum 
Doesburg DOESBURG 

Zomerparkfeest Venlo 90000 01-aug-13 04-aug-13 Julianapark Venlo Venlo 

Kerst in Oud Kampen 90000 20-dec-13 21-dec-13 Centrum Kampen KAMPEN 

Haags Uit Festival 85000 01-sep-13 01-sep-13 
Centrum Den 
Haag DEN HAAG 

Elastiek 80000 21-jun-13 23-jun-13 
Vrijthof 
Hilvarenbeek 

HILVARENBEE
K 

Fries Straatfestival 75000 24-mei-13 26-mei-13 
Centrum 
Leeuwarden LEEUWARDEN 

Slokdarmfestival 70000 29-jun-12 01-jul-12 Centrum Veghel VEGHEL 

Straattheaterfestival Hengelo 50000 29-jun-13 30-jun-13 Centrum Hengelo HENGELO OV 

Horizontoer 50000 02-aug-13 11-aug-13 Waddeneilanden 
DEN HOORN 
TEXEL 

Theaterfestival 'Mooi Weer 
Spelen' Delft 40000 02-jun-12 03-jun-12 Centrum Delft DELFT 

Karavaan 35000 11-jul-13 14-jul-13 diverse locaties Noord-Holland 

Het Stadsfestival van Zwolle 35000 04-sep-13 08-sep-13 Centrum Zwolle Zwolle 

Spoffin 32000 22-aug-13 25-aug-13 
Centrum 
Amersfoort Amersfoort 

Artimond Kunstfestival 30000 26-mei-13 26-mei-13 Centrum Helmond HELMOND 

Onderstroom 30000 04-jul-13 07-jul-13 Bellamypark Vlissingen 

Limburg Festival 25000 07-aug-13 11-aug-13 
Diverse locaties in 
Limburg Limburg 

Internationaal 
Straattheaterfestival Woerden 25000 29-jun-13 29-jun-13 Centrum Woerden WOERDEN 

LelystART 22500 13-sep-13 15-sep-13 
Stadhuisplein 
Lelystad LELYSTAD 

KUNSTen op Straat 20000 10-mei-13 11-mei-13 
Centrum 
Hardenberg Hardenberg 

KUNSTen op Straat 20000 14-9-2013 15-9-2013 Centrum Almelo ALMELO 

Theaterfestival BuitenGewoon 17500 13-jul-13 14-jul-13 
Centrum 
Doetinchem DOETINCHEM 

Fantastival, Oss vol van 
cultuur 15000 15-sep-13 15-sep-13 Centrum Oss Oss 

Straattheaterfestival Waalwijk 15000 28-apr-13 28-apr-13 Centrum Waalwijk WAALWIJK 

Waterbei Internationaal 
Straattheater 15000 23-aug-13 24-aug-13 

Centrum 
Winschoten WINSCHOTEN 
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Reuring Internationaal 
Zomerfestival Purmerend 15000 27-jun-13 30-jun-13 

Centrum 
Purmerend Purmerend 

't Rôggefeest 12000 02-aug-13 02-aug-13 Centrum Nes NES AMELAND 

Het Slottuintheater 11000 01-jun-13 30-jun-13 Slot Zeist ZEIST 

Buitenkans 10000 10-mei-13 11-mei-13 
Centrum 
Enschede Enschede 

Heechspanning 10000 09-mei-13 09-mei-13 Centrum Heeg HEEG 

LiveOost 10000 01-jun-13 23-jun-13 
Diverse locaties in 
Amsterdam AMSTERDAM 

KUNSTen op Straat 10000 29-jun-13 30-jun-13 Centrum Hengelo HENGELO OV 

KUNSTen op Straat 10000 9-5-2013 9-5-2013 Centrum Lochem LOCHEM 

KUNSTen op Straat 10000 20-5-2013 20-5-2013 
Centrum 
Ootmarsum OOTMARSUM 

KUNSTen op Straat 10000 31-5-2013 31-5-2013 Centrum Dalfsen DALFSEN 

KUNSTen op Straat 10000 1-6-2013 1-6-2013 Centrum Zwolle Zwolle 

KUNSTen op Straat 10000 2-6-2013 2-6-2013 
Centrum 
Oldenzaal OLDENZAAL 

KUNSTen op Straat 10000 6-8-2013 6-8-2013 
Centrum 
Denekamp DENEKAMP 

KUNSTen op Straat 10000 7-8-2013 7-8-2013 Centrum Den Ham DEN HAM 

KUNSTen op Straat 10000 13-9-2013 13-9-2013 Centrum Wierden WIERDEN 

KUNSTen op Straat 10000 28-9-2013 28-9-2013 Centrum Raalte RAALTE 

KUNSTen op Straat 10000 29-9-2013 29-9-2013 
Centrum 
Diepenheim DIEPENHEIM 

Amersfoorts Theater Terras 3000 1-jun-13 31-aug-13 
Diverse locaties in 
Amersfoort Amersfoort 

 

 

Wandelmeerdaagsen 

Evenement 
Deel-

nemers 
Start-
Datum Eind-datum LocatieNaam BezoekPlaats 

Internationale Vierdaagse 
Afstandsmarsen Nijmegen 

41472 17-jul-12 20-jul-12 Terrein De 
Wedren 

NIJMEGEN 

PWN Egmond Wandel 
Marathon 

15134 21-jan-12 22-jan-12 Centrum Egmond 
aan Zee 

Egmond aan 
Zee 

Duinenmars 11822 14-apr-12 15-apr-12 Kijkduinpark DEN HAAG 

Plus Wandel4Daagse 
Alkmaar 

7000 19-jun-13 22-jun-13 Centrum Alkmaar ALKMAAR 

Wandelvierdaagse 
Winschoten 

4900 05-jun-12 08-jun-12 Centrum 
Winschoten 

WINSCHOTEN 

Tocht om de Noord 4500 28-sep-13 29-sep-13 Lauwerszee LAUWERSOOG 

Kennedymars Someren 3539 06-jul-13 07-jul-13 Wilhelminaplein 
Someren 

SOMEREN 

Internationale Vierdaagse 
Wandeltochten Apeldoorn 

3300 09-jul-13 12-jul-13 Sportcomplex 
Victoria Boys 

Apeldoorn 

Amersfoortse Tweedaagse 2700 21-jun-13 22-jun-13 Sportpark 
Vermeerkwartier 

AMERSFOORT 

Drentse Wandel 4-daagse 2500 08-mei-13 12-mei-13 Vierdaagseterrein ODOORN 

Achterhoekse 
Wandel4daagse 

2200 08-mei-13 11-mei-13 Simonsplein DOETINCHEM 

Drie Zeeuwse Wandel Dagen 2000 08-mei-13 11-mei-13 Edudelta College 
Goes 

GOES 
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Bijlage IV Overzicht evenementensubsidies (26 t/m 50) 

 

Bron: Respons G50 Evenementen Monitor 2012 

  

€ 25.000

€ 34.980

€ 50.300

€ 55.000

€ 65.850

€ 66.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 82.000

€ 116.250

€ 127.000

€ 130.500

€ 134.500

€ 140.125

€ 141.059

€ 150.000

€ 165.500

€ 192.000

€ 200.000

€ 215.000

€ 216.812

€ 238.000

€ 245.200

€ 251.500

€ 255.500

50. Velsen

49. Amstelveen

48. Oss

47. Zaanstad

46. Roosendaal

45. Spijkenisse

44. Alphen aan den Rijn

43. Lelystad

42. Zoetermeer

41. Venlo

40. Hoorn

39. Leidschendam-Voorburg

38. Ede

37. Emmen

36. Helmond

35. Bergen op Zoom

34. Schiedam

33. Sittard-Geleen

32. Almelo

31. Purmerend

30. Gouda

29. Leiden

28. Hilversum

27. Haarlemmermeer

26. Delft
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Bijlage V Calculatie bruto-opbrengsten stadsmunt 

F&B pp per 
dag

Horeca--
munt 

afdracht

Evenement 
Bezoek
-aantal 

Bezoek-
aantal p/d

aantal 
dagen

Hoog/laag € 2,20 € 0,20 

Stadsfeest Doetinchem - Hét festival 
van de Achterhoek! 

35000 8750 4 € 437.500 198.864  €  39.773 

Theaterfestival BuitenGewoon 17500 8750 2 € 87.500 39.773  €    7.955 

Proefde8erHoek 10000 2000 5 € 50.000 22.727  €    4.545 

Septemberkermis Doetinchem 10000 3333,33 3 € 125.000 56.818  €  11.364 

Intocht Sinterklaas Doetinchem 7500 7500 1 € 37.500 17.045  €    3.409 

Summerfair Doetinchem 7500 7500 1 € 37.500 17.045  €    3.409 

Achterhoekse Wandel4daagse 7200 1440 5 € 36.000 16.364  €    3.273 

Dancetour Doetinchem 7000 7000 1 € 87.500 39.773  €    7.955 

Voorjaarskermis Doetinchem 7000 1166,66 6 € 87.500 39.773  €    7.955 

City Beach Doetinchem 6000 545,45 11 € 30.000 13.636  €    2.727 

Carnaval Doetinchem 5000 714,28 7 € 62.500 28.409  €    5.682 

Kermis Gaanderen 5000 1000 5 € 62.500 28.409  €    5.682 

Koninginnedag/-nach 5000 2500 2 € 62.500 28.409  €    5.682 

Stoomweekend Openbaar Vervoer 
Museum 

5000 2500 2 € 25.000 11.364  €    2.273 

Ijsbaan/Winterfeest Doetinchem 4000 222,22 18 € 20.000 9.091  €    1.818 

Wehleriade 4000 4000 1 € 20.000 9.091  €    1.818 

Zomerse woensdagen 12000 4000 3 € 60.000 27.273  €    5.455 

Oudejaarsdag event - 31 december 3500 3500 1 € 43.750 19.886  €    3.977 

Bleekpop 3000 3000 1 € 37.500 17.045  €    3.409 

Pinksterpop Doetinchem 3000 3000 1 € 37.500 17.045  €    3.409 

Design & Kunst Doetinchem 2500 2500 1 € 12.500 5.682  €    1.136 

Open dag De Graafschap 2500 2500 1 € 12.500 5.682  €    1.136 

Bevrijdingsfeest 5 mei 2000 2000 1 € 25.000 11.364  €    2.273 

Kermis Wehl 2000 666,66 3 € 25.000 11.364  €    2.273 

Middeleeuws Festijn 2000 1000 2 € 10.000 4.545  €        909 

Trekkertrek Nieuw Wehl 1700 850 2 € 21.250 9.659  €    1.932 
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Korenfestival Doetinchem 1500 1500 1 € 7.500 3.409  €        682 

Lentefeest Dichteren 1500 1500 1 € 7.500 3.409  €        682 

Avondvierdaagse Gaanderen 1000 250 4 € 5.000 2.273  €        455 

Euromarkt 1000 1000 1 € 5.000 2.273  €        455 

Intocht Sinterklaas Gaanderen 1000 1000 1 € 5.000 2.273  €        455 

LenteBeats festival 1000 1000 1 € 12.500 5.682  €    1.136 

Paasconcert op het Simonsplein 1000 1000 1 € 5.000 2.273  €        455 

TOTAAL AANTAL BEZOEKEN 184900  € 1.601.000 727.727  €  145.545 

GEMIDDELD BEREIK 5283
 

  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Food & beverage besteding pp hoog € 12,50 
 Food & beverage besteding pp laag € 5   
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Bijlage VI: Begroting Stichting Promotie Doetinchem 
 
  2013 2013 2014 2014 2014

  inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven resultaat

            

Programma evenementen     € 68.000 € 68.000 € 0 

Ondersteuning  conform evenementenbeleid           

Straattheaterfestival Buitengewoon       € 34.000   

Stadsfeest Doetinchem       € 18.000   

Achterhoekse Wandel4Daagse       € 2.500   

Carnaval Doetinchem       € 2.000   

Stoomweekend       € 3.000   

Ijsbaan Simonsplein       € 2.500   

Wehleriade       € 2.000   

Design Weekend       € 1.500   

overige evenementen/projecten       € 2.500   

            

Organisatie/exploitatie kermissen           

- voorjaarskermis     € 37.000 € 32.000 € 5.000 

- najaarskermis     € 38.000 € 24.000 € 14.000 

            

Apparaat en faciliteiten           

Aanloop/oprichtingskosten/kwartiermaker   € 20.000       

Huisvesting en facilitaire kosten       € 6.000 -€ 6.000 

Personeel (0,6 fte)       € 40.000 -€ 40.000 

Overige apparaatskosten en faciliteiten       € 6.000 -€ 6.000 

- Telefoon           

- drukwerk           

- verzekeringen           

- vervoer           

            

Nieuwe activiteiten en projecten           

Exploitatie Stadsmunt     € 135.000 € 121.500 € 11.475 

commercie & sponsoring     € 15.000 € 10.000 € 5.000 

Bijdragen van stakeholders           

- gemeente € 8.000         

- Ondernemerfonds € 3.000   € 5.000   € 5.000 

- IG&D € 3.000   € 5.000   € 5.000 

- Vastgoedfonds € 3.000   € 5.000   € 5.000 

- Cooperatiefonds Rabobank € 3.000   € 5.000   € 5.000 

Buitenreclame/stadsmeubilair     pm     

Overige activiteiten     € 15.000 € 10.000 € 5.000 

- Exploitatie webportal/nieuwsbrief           

- Organisatie ontvangsten/ext. Bijeenkomsten           

- Verhuur evenementenfaciliteiten           

            

TOTAAL € 20.000 € 20.000 € 328.000 € 385.500 € 8.475 
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Bijlage VI: Begroting Stichting Promotie Doetinchem (vervolg) 
 

2015 2015 2015 2016 2016 2016

inkomsten uitgaven resultaat inkomsten uitgaven resultaat

   

€ 88.000 € 88.000 € 0 € 88.000 € 88.000 € 0 

   

 € 34.000 € 34.000 

 € 18.000 € 18.000 

 € 2.500 € 2.500 

 € 2.000 € 2.000 

 € 3.000 € 3.000 

 € 2.500 € 2.500 

 € 2.000 € 2.000 

 € 1.500 € 1.500 

 € 22.500 € 22.500 

   

   

€ 40.000 € 32.000 € 8.000 € 42.000 € 32.000 € 10.000 

€ 40.000 € 25.000 € 15.000 € 42.000 € 25.000 € 17.000 

   

   

   

 € 6.000 -€ 6.000 € 6.000 -€ 6.000 

 € 40.000 -€ 40.000 € 40.000 -€ 40.000 

 € 6.000 -€ 6.000 € 6.000 -€ 6.000 

   

   

   

   

   

   

€ 200.000 € 180.000 € 17.000 € 297.000 € 270.000 € 22.950 

€ 25.000 € 20.000 € 5.000 € 35.000 € 30.000 € 5.000 

   

   

€ 5.000  € 5.000 € 5.000  € 5.000 

€ 5.000  € 5.000 € 5.000  € 5.000 

€ 5.000  € 5.000 € 5.000  € 5.000 

€ 5.000  € 5.000 € 5.000  € 5.000 

pm  pm  

€ 15.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 

   

   

   

   

€ 428.000 € 495.000 € 18.000 € 544.000 € 595.000 € 32.950 
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Bijlage VII - BV De Nieuwe Aanpak 

BV De Nieuwe Aanpak (DNA) is eind 2005 van start gegaan. Het bureau geeft advies en 

begeleiding op het gebied van citymarketing, stads- en regiopromotie en evenementen. DNA is 

opgezet door Thom Ummels, voormalig directeur van Almere City Marketing en Lex Kruijver, 

directeur van evenementenonderzoeksbureau Respons. BV De Nieuwe Aanpak en Respons 

zijn nauw gelieerd en behoren tot dezelfde holding. 

DNA zoekt het niet in stapels papier en dikke rapporten die voor een deel de bekende stof 

bevatten. Het bureau kiest - gevoed door een ruime ervaring en netwerk - voor een 

pragmatische aanpak. De opdrachtgever krijgt onmiddellijk waar voor zijn geld, doordat snel tot 

de kern (het dna) van de zaak wordt door gedrongen. 

Referenties algemeen: 

In de afgelopen 7 jaar heeft DNA opdrachten uitgevoerd voor o.a.  

- Libéma Exploitatie BV 

- NHTV Breda/Expertise Center Event Management  

- Gemeente Alkmaar 

- Gemeente Eindhoven/Stichting Citydynamiek 

- Gemeente Nieuwegein 

- Gemeente Tiel 

- Gemeente Ouder-Amstel 

- Gemeenten Helmond en Mechelen (B) - Europees City Marketing project voor 

centrumsteden 

- Gemeente Dronten 

- Gemeente Ouder-Amstel 

- Gemeente Capelle a/d IJssel 

- Gemeente Utrecht 

- Gemeente Assen 

- Gemeente Sittard-Geleen 

- Gemeente Veenendaal 

- Gemeente Delft 

- Gemeente Almere/Almere City Marketing 

- Gemeente Dordrecht/Stichting Dordrecht Marketing 

- Gemeente Bergen op Zoom 

- Gemeente Hilversum 
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Specifieke referenties: 

DNA heeft de evenementennota’s gemaakt van de volgende gemeenten: Alkmaar, Assen en 

Utrecht. DNA/Respons heeft onderzoek uitgevoerd voor het evenementenbeleid van o.a. 

Nieuwegein, Ouder-Amstel, Eindhoven, Dordrecht, Hilversum en Capelle a/d IJssel.  

DNA is nauw betrokken geweest bij de opzet van organisaties op het gebied van evenementen, 

citymarketing en/of stadspromotie in: Almere (volledige ontvlechting vanuit de gemeentelijke 

organisatie naar onafhankelijke organisatie in pps-constructie), Eindhoven (advisering 

financiering en organisatiestructuur van St. Citydynamiek), gemeente Helmond (van strategisch 

citymarketing advies naar opzet citymarketing organisatie in pps-constructie). Advisering 

‘ombouw’ Stichting Promotie Alkmaar naar volwaardige citymarketing-organisatie.  

 

Lex Kruijver is partner/senior consultant van adviesbureau BV De Nieuwe Aanpak en tevens 

directeur van data- en onderzoeksbureau Respons. Met als doel de evenementenbranche 

continu te professionaliseren, is Kruijver betrokken bij diverse initiatieven en 

brancheverenigingen. Zo was hij jarenlang bestuurslid de Stichting Sponsor Ringen, de 

jaarlijkse vakprijs voor de beste sponsorcases. Daarnaast is Kruijver lid van de commissie 

Kennis & Onderwijs van branchevereniging CLC-VECTA en was hij in 2006 mede-

initiatiefnemer van de Initiatiefgroep Event Audit, voor een keurmerk op het gebied van 

bezoekersaantallen van evenementen. Dit initiatief is drie jaar geleden overgenomen door de 

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), waar Kruijver deel van uit maakt. Tevens is 

Kruijver voorzitter van de Stichting Nationale Citymarketing Trofee de jaarlijkse vakprijs voor 

beste citymarketing gemeente van het jaar.  

Mede door zijn brede kennis van de sector vrije tijd en evenementen treedt hij met grote 

regelmaat op als adviseur voor uiteenlopende organisaties, overheid & semi-overheid 

bedrijfsleven en not for profit.  
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