Evaluatie activiteit en verantwoording subsidie voor het gratis toegankelijke Bevrijdingsfeest 5
mei 2019
openbaar voor alle sponsoren, instellingen en burgers. Wordt ook op de site geplaatst net als de
Evaluatie van vorig jaar. Dit om een duidelijk beeld te geven wat er in 2018 is gebeurt en waardoor er
onenigheid is met de gemeente.

Ondanks het ernstige beschadigde imago van het organisatiecomité en het Bevrijdingsfeest door het
bekend maken van onjuiste feiten door de gemeente, verdere uitleg zie verderop in dit verslag, is de
organisatie geweldig goed verlopen en ook het aantal toeschouwers en de optredende artiesten was
boven verwachting.
Totaal hebben bijna 600 mensen het Bevrijdingsfeest dit jaar bezocht, Bijna 4 keer zoveel als vorig
jaar. Een unieke stijging zeker als men weet dat door het slechte weer overal in Nederland juist
minder bezoekers in vergelijking met vorig jaar de Bevrijdingsfeesten hebben bezocht. We kunnen
dus spreken van een succes in Zeewolde. Op het drukste moment waren er over de 100 bezoekers
tijdens het optreden van het Popkoor. De rol van de veteranen en hun kogelvrije vesten die iedereen
mocht passen was uniek.
Om dit even in verhouding te plaatsen we hebben bijna 3 procent van de Zeewoldenaren naar dit
gebeuren getrokken. In perspectief voor Harderwijk en Nijkerk zou het bezoekersaantal dan 1200
zijn geweest, voor Almere 5400 bezoekers en voor Amsterdam ruim 16.000 bezoekers.
Onze ambitie is in 2020 nog meer bezoekers te willen trekken naar dit bevrijdingsfeest /dorpsfeest .
Het liefst in samenwerking met alle organisaties in Zeewolde. In 2019 was vooral de samenwerking
met de vele vrijwilligers, Veteranen, de sponsoren, de Atletiekvereniging en de cateraars een succes,
Zelfs het wegvallen van een cateraar een paar uur voor het feest is prima opgevangen.
Er zijn geen enkele ordeverstoringen of wat dan ook aan de orde geweest door de uiterst
professionele bewaking die net als vorig jaar alles onder controle had. Ook de tent en de
geluidsinstallatie waren op een zeer hoog niveau. De Eventmanagers hebben een geweldige prestatie
geleverd.

Wat is er goed gegaan
-

-

-

-

-

-

-

Grote groep vrijwilligers uit alle leeftijdsklassen waaronder een aantal zeer ervaren mensen
op het gebied van organiseren van events hebben hun steentje bijgedragen om het feest een
succes te maken. Ook hebben zich al nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Een goed georganiseerd programma met totaal bijna 600 (unieke) bezoekers . Mensen
worden in principe maar een keer geteld als men een tweede keer het terrein opkomt en
worden herkent dan worden ze niet meegeteld. Wel meegeteld zijn alle mensen die
opgetreden hebben en alle 6 politieagenten in uniform die ingezet waren op verzoek van de
gemeente. Maar zoals ze zelf al aangaven is hun inzet bij dit soort evenementen niet echt
nodig. Beveiliging was perfect geregeld door de organisatie en iemand met speciale diploma
kinderehbo i.v.m. de kinderzeskamp en inzet van het Rode Kruis.
Samenwerking met de AV Zeewolde. Door het initiatief van onze voorzitter is in
samenwerking met de Atletiekvereniging het hierdoor mogelijk geworden dat de eerste
fakkeloverdracht bij de besloten ceremonie door de gemeente georganiseerd rond de
onthulling van het oorlogsmonument kon plaatsvinden.
Ontvangst en Fakkeloverdracht Tweede kamerlid Helma Lodders. Ook hier plan B na dat de
burgemeester had aangegeven dat de gemeente zelf een activiteit had georganiseerd die
ochtend en de mededeling dat geen ander collegelid deze taak kon overnemen.
Een 15 tal sponsoren.
De proef van de bevrijdingsmaaltijd was ook uniek. We hebben de kans gegrepen die de
gemeente liet liggen om een van de vijftig proefgemeenten te zijn in 2019
Aansluiting bij het landelijke 4 en 5 mei Comité. Ook hier was geen vertegenwoordiging van
de gemeente bij de landelijke bijeenkomst net als bij de eerste provinciale bijeenkomst waar
wij de gemeente maar hebben vertegenwoordigd op uitnodiging van de commissaris van de
Koning in Flevoland.
Uitgebreide PR in de voorbereiding met dank aan de lokale pers/omroep. Dit kwam deels
door de problemen die het college over zich zelf heeft afgeroepen door de negatieve
publiciteit en besluitvorming inzake het organisatiecomité wat niet op waarheid beruste en
door de voorzitter ook met bewijs is onderbouwd. Momenteel loopt nog het verzoek aan de
Gemeenteraad om hier iets aan te doen en de organisatie een financiële compensatie te
geven voor de geleden imagoschade waardoor zeker twee grote sponsoren zijn afgehaakt. De
gemeente heeft pas na 5 mei, terwijl de Raad had toegezegd al eind april te reageren, laten
weten zich van onjuiste gegevens te hebben bediend. Echter de brief was niet ondertekend
door de burgemeester zelf maar heel tactisch door de loco burgemeester en daardoor wel
geldig maar zo probeert de burgemeester de dans te ontspringen. Ook excuses zijn niet
gemaakt. We rekenen nu als organisatie maar ook als burgers op een daadkrachtig optreden
van de Gemeenteraad om de waarheid uitgebreid bekend te maken en de organisatie te
compenseren voor de geleden imagoschade en het verlies van sponsoren.
hele fraaie gedichten van de kinderen. Een van de gedichten is ook gebruikt bij de
dodenherdenking. Dank aan dichter Hans Brouwer die de gedichten heeft voorgelezen van
de drie prijswinnaars die helaas zelf niet aanwezig konden zijn in verband met vakantie.

Reactie Prins Bernhard cultuurfonds: Heel hartelijk dank voor uw mooie en enthousiaste update.
Daar genieten wij bij het cultuurfonds enorm van. Wat goed te horen dat jullie event zo mooi is
gelopen. Groot succes geworden. En goed bevallen kennelijk, zodat jullie al weer aan een volgende
editie willen denken. Hartstikke goed. Een geweldig optreden van een net opgericht lokaal popkoor is
een mooie muzikale omlijsting van het geheel.

Wat is er mis gegaan en moet anders aangepakt worden
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De gemeente heeft buiten de organisatie om op 5 mei een besloten bijeenkomst
georganiseerd voor de onthulling van het oorlogsmonument. Dit is heel jammer omdat dit
ook gezamenlijk opgepakt had kunnen worden, Wat dus deels alsnog is gedaan met hulp van
de veteranen door de voorzitter maar dit heeft de organisatie extra werk gekost terwijl er bij
samenwerking vele honderden mensen extra hadden kunnen komen op het gratis
toegankelijke Bevrijdingsfeest zelf.
Een negatief financieel saldo door de wel heel geringe bijdrage van de gemeente namens de
burgers van Zeewolde om dit gratis toegankelijke feest te kunnen organiseren. Het
financiële overzicht is apart bijgesloten.
Uitval cateraar op het laatste moment, maar gelukkig was er op dit gebied een plan B
Uitvallen deel sportactiviteiten door de regen maar ook hier een plan b en wel de inzet van
een clown op het podium
De Fakkel was bij overdracht 1 door de enthousiaste lopers van de Atletiekvereniging weer
meegenomen naar de club voordat de voorzitter dat doorhad want de bedoeling was de
fakkel ook bij het bevrijdingsfeest te gebruiken.
Ook waren er problemen met het installeren van de verlichting in de tent. Dit koste meer tijd
dan gepland daarom was de fakkeloverdracht van de Veteraan Aat Klop aan tweede kamerlid
Helma Lodders wat vertraagd.
De kunstwedstrijd trok geen deelnemers dit moeten we eerder starten en hopen op
medewerking van de Kunstkring die niet heeft gereageerd op het verzoek om samen te
werken.

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.
De veteranen, dit zijn er ruim 400 in Zeewolde, willen we nog nadrukkelijker bij het
Bevrijdingsfeest betrekken.
Opnieuw proberen de samenwerking te zoeken met lokale organisatie, ondanks het feit dat
de helft van de benaderde organisaties niet zijn ingegaan op samenwerking, Hier missen we
weer het dorpsgevoel wat wij graag in Zeewolde willen hebben. Zelf door de gemeente ruim
gesponsorde organisaties zoals Puur Zeewolde houden de boot af.
In september worden de voorbereiding opgepakt om van 2020 een groots Bevrijdingsfeest te
maken. Dit naast de al gestarte contacten met landelijke en regionale instellingen .
Tijdig aanvragen vergunning voor deze twee jaren. Dit kon niet met een meerjaren verzoek
heeft de gemeente ons laten weten. We zullen dus uiterlijk in januari 2020 weer een

vergunning aanvragen voor 2020. Ook een subsidieaanvraag voor twee jaar was niet mogelijk
wat bij het cultuurfonds dus wel kan.

-

Programma volgend jaar 2020 bij 75 jaar Vrijheid. Eerste concept en alles onder
voorbehoud:

09.00 uur gezamenlijk Vrijheids ontbijt, volgens landelijk concept alle burgers
(200 zitplaatsen)
09.45 uur Fakkeloverdracht met Bllue Seals en tientallen veteranen en waarschijnlijk
ook een groep Amerikaanse burgers uit de stad Schenectady (N.Y.).
10.00 start kinderzeskamp, springkussen, activiteit Veteranen en start
muziekprogramma
12.00 – 13.00 lunch
middag bedrijven sportchallenge en volwassengroepen
uitslag gedichten en kunstwedstrijd
optreden Femke uit Zeewolde, The, Flying Dutchman uit Engeland, Popkoor
Zeewolde en DJ’s D-day
18.00 uur warme hap
18.00 -21.00 muziek bands en DJ’s
2100-21.30 gezellig nazitten
Wijziging in het bestuur
-

Initiatiefnemer en algemeen bestuurslid Frits Tampung heeft wegens gezondheidsproblemen
afstand moeten doen van zijn bestuursfunctie. Migchel Vierhout is als secretaris en
eventmanager toegetreden tot het bestuur.

Opgesteld door P.W. de Vries, voorzitter vereniging 5 mei Comité in samenspraak met bestuur en het
organisatiecomité van het Bevrijdingsfeest op 29 juni 2019

