Evaluatie activiteit en verantwoording subsidie voor het Bevrijdingsfeest 5 mei 2018

Na een moeilijke start door het ontbreken van een bestuur is Frits Tampung erin geslaagd een nieuw
bestuur te vinden en samen met dit bestuur een grote groep vrijwilligers te enthousiasmeren.
Dit na moeizame gesprekken met de gemeente die ons moest meedelen dat de politie niet kon
garanderen genoeg menskracht beschikbaar te hebben om een veilig avondfeest te kunnen
garanderen. Toch heeft de gemeente ons toestemming gegeven een dagprogramma te organiseren
ondanks het feit dat de aanvraag te laat was ingediend. Hierdoor heeft het comité besloten het
groots te organiseren met een grote tent. De subsidieaanvraag werd bijgesteld van 5000 euro naar
3500 euro. Het netto verstrekken van de tijdelijke subsidie van nog geen 1000 euro heeft het
bestuur echt gechoqueerd. Nu wij hebben aangetoond een groot event te kunnen organiseren (waar
helaas minder mensen op af kwamen dan op gerekend, maar daarover verderop meer) vragen wij
de gemeente toch nog eens af te wegen het volledig aangevraagde subsidiebedrag voor 2018 aan
ons over te maken.
Gelukkig hebben we een bedrijf gevonden dat verder anoniem wil blijven omdat niet aan sponsoring
wordt gedaan maar wel een borgstelling heeft overgemaakt voor een periode tot 2020 voor het
verschil tussen de gevraagde subsidie en de verstrekte subsidie. Zij waren geraakt door ons verhaal
en hebben ervoor gezorgd dat er niet onmiddellijk een faillissement dreigde voor de vereniging.

Wat is er goed gegaan
-

Grote groep vrijwilligers uit alle leeftijdsklassen waaronder een aantal zeer ervaren mensen
op het gebied van organiseren van events en een aantal asielzoekers met sportieve ambities.
Een goed georganiseerd dagprogramma met totaal ruim 150 bezoekers. Beveiliging en
iemand met speciale diploma kinderehbo i.v.m. de kinderzeskamp
Samenwerking met de AV Zeewolde.
Fakkeloverdracht.
Ontvangst burgemeester en toespraken.
Een 15 tal sponsoren.
Positieve opmerking burgemeester: het duurt veelal een aantal jaren voor nieuw
georganiseerde festiviteiten veel mensen trekken.

Wat is er mis gegaan en moet anders aangepakt worden
-

-

-

Slechte P.R. We dachten hiervoor twee goede jonge krachten gevonden te hebben die
zichzelf hadden aangeboden na het event in 2017 om dit feest beter onder de aandacht van
de burgers te brengen. We hebben dan ook moeten besluiten de samenwerking met deze
twee mensen te moeten verbreken.
Een wat teleurstellend aantal bezoekers. Ruim 150 verschillende bezoekers. We hebben
ondanks het flyeren bij de sportverenigingen en op Koningsdag en een interview met de
voorzitter bij de lokale omroep veel reactie gehad van mensen die van niets wisten en anders
zeker waren gekomen. Ook de rol van de plaatselijke kranten was voor ons een schok: ze
fungeren blijkt nu als een publicatieloket en doen geen of nauwelijks journalistiek werk.
Bovendien wordt niet alle aangeleverde copy ook daadwerkelijk geplaatst.
Een negatief financieel saldo door de wel heel geringe bijdrage van de gemeente. Hierover
willen we alsnog graag in gesprek met de gemeente. Het financiële overzicht is apart
bijgesloten.

Plannen voor de toekomst
-

-

-

-

Burgerinitiatief: nog nadrukkelijker burgers jong en oud overal bij te betrekken. Het moet
een breed gedragen burgerinitiatief worden en we willen ook meer leden werven binnen
onze vereniging hiervoor.
Het Poolse thema ook in 2019 gebruiken. Om Poolse mensen die in Zeewolde gehuisvest zijn
(en dit zijn er ruim 5000) bij de bevolking te betrekken. ( Is hier nog een subsidie mogelijk in
het kader van integratie? ) Nu er geen avondprogramma was kwamen er geen Poolse
mensen. Dit hebben ze laten weten aan onze Poolse vrijwilligster die druk aan het flyeren is
geweest binnen de Poolse gemeenschap
Bestuur van de vereniging verder uitbreiden. Aanstellen van een andere eventmanager. Frits
blijft tot 2020 betrokken maar gaat een beoogd opvolger inwerken en legt zijn andere
bestuursrollen neer.
Jaarlijkse ledenvergadering organiseren en de leden nog meer prikkelen hun inbreng te
geven.
Samenwerking zoeken met organisatie als Puur Zeewolde en Sport en Vet en ook de
samenwerking uitbreiden met AV Zeewolde
Een meerjarenplanning maken voor 2019 en 2020 en hiervoor subsidiefondsen benaderen; t
dit jaar niet was dat vanwege het kleine programma niet mogelijk.
Tijdig aanvragen vergunning voor deze twee jaren.
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