Bijeenkomst Evenementenorganisatie
Donderdag 16 januari om 20 uur in Hotel De Lindeboom te Den Burg
Georganiseerd door de Gemeente, TOP, VVV Texel, Sportraad en meerdere evenementenorganisators.

Robin Konijn opent de bijeenkomst om 20 uur. Doel van de avond is om de krachten te
bundelen bij het organiseren van evenementen en frustratie en versnippering te verminderen.
1. Enquête
Pip Barnard presenteert de uitkomsten van zijn enquête over een Evenementenloket (zie
bijlage). De uitkomst is eenduidig: er is behoefte aan gemeentelijk beleid voor evenementen,
aan automatisering, vrijwilligers, deskundige hulp bij fondsenwerving en meer samenwerking.
Iedereen is enthousiast over een evenementenloket, de een om dubbel werk/ dubbele kosten
te voorkomen, een ander om van elkaar te leren of voor technische ondersteuning.
2. Modellen evenementendesk
Michel Gregoire presenteert drie modellen voor een evenementendesk of –loket (zie
presentatie): de evenementendesk van de Stichting Promotie Alkmaar, de
evenementenorganisatie door de Groningen City Club en de digitale evenementendesk van
de gemeente Antwerpen (www.antwerpen.be/evenementen). Voorwaarde van een
succesvolle bundeling van krachten is de bereidheid om kennis te delen en samen te werken.
3. Vergunningen
Charlotte Lorier behandelt de vergunningaanvragen voor evenementen bij de gemeente Texel.
Nederland is in veiligheidsregio’s verdeeld sinds de vuurwerkramp in Enschede en de brand
in Volendam. De geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert de
inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen. De gemeente Texel
moet jaarlijks op 1 november de in het volgende jaar gewenste evenementen aan de GHOR
doorgeven voor de evenementenkalender. De GHOR bepaalt dan of er genoeg hulpverleners
beschikbaar zijn om een vergunning te verlenen. Aan de evenementenkalender worden later
de aanvraag, vergunning en het veiligheidsplan toegevoegd. Daar maakt de hulpverlening
intensief gebruik van als er een melding komt. De gemeente kan de wetgeving niet veranderen,
maar probeert zoveel mogelijk met de evenementenorganisatoren mee te denken. Zo wordt
de scholing van vrijwilligers via e-learning dit jaar gecoördineerd door de Sportraad. Charlotte
Lorier adviseert om het veiligheidsplan digitaal in te vullen en de evaluatie meteen in het plan
te verwerken na afloop van een evenement. Dan is het plan alweer bijna klaar voor een
volgende ronde. Het evenementenoverleg (politie, brandweer, etc.) heeft inmiddels 40
doorlopende vergunningen verleend voor evenementen die elk jaar hetzelfde zijn. Jaarlijks
worden er zo’n 120 evenementen op Texel georganiseerd door zo’n 90 organisaties.
4. Zinvolle vragen en ideeën
a) Heino Huizing (Proeverij, Koningsdag en Parkpop): Ieder jaar hetzelfde invullen om
hetzelfde te bereiken is een grote frustratie.
b) Ingrid Hennink (Havenvistijn): Het is moeilijk EHBO’ers te krijgen. Kan de EHBO cursus
gecombineerd worden met een BHV opfriscursus?
c) Piet Bavelaar (Atletiek): Kan de economische waarde van sportevenementen geëvalueerd
worden? Robin Konijn: uit onderzoek blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in een
evenement de plaats waar het wordt georganiseerd vijf euro oplevert.
d) Remco de Jong (Strandfeest): Waarom moet een evenement binnen de kernwaarden van
Texel vallen als het evenement steeds een groot succes is? Robin Konijn: als je een
krachtig evenementeneiland wilt creëren moeten er keuzes gemaakt worden.

e) Klaas van der Duim (Halve Marathon): 1. Worden de evenementenleges hoger of lager als
er zo’n evenementendesk komt? (Zie ‘5. Financieel’) 2. Vrijwilligers zijn ons meest kostbare
bezit. Als je ze in een pool zet bestaat het gevaar dat de vrijwilligers in september zoveel
zijn ingezet dat ze niet meer willen werken aan het einde van het seizoen. Rein Stam: elke
organisatie heeft een eigen bestand vrijwilligers; tekorten vul je via de pool op.
f) Aad van Gils (Eilandschutters): Als er evenementenbeleid is volgt daaruit welk model
gekozen moet worden voor de evenementendesk. Michel Gregoire: een werkgroep
formuleert nu evenementenbeleid (zie ‘Evenementenvisie’). Modellen uit de presentatie
hoeven niet letterlijk overgenomen te worden.
g) Nico Erwich (Horecabeurs): Kunnen procedures verkort en formulieren geminimaliseerd
worden? De vergunning voor de horecabeurs in maart wordt pas in januari verleend maar
dan moet alles al georganiseerd zijn. Een vergunning in Noord-Holland werd binnen twee
maanden verleend en het aanvraagformulier was veel korter dan dat op Texel. Charlotte
Lorier zal dat formulier bekijken. Jan Legters: de gemeente wil graag vereenvoudigen waar
mogelijk. De gemeente zal het ondernemersrisico dat ontstaat door de planning van de
evenementenkalender regionaal onder de aandacht brengen. Er wordt gevraagd of de
evenementenkalender niet meerdere keren per jaar vastgesteld kan worden. Charlotte
Lorier merkt op dat tachtig procent van de aanvragen niet op tijd wordt ingediend, terwijl
de gemeente de aanvraag dan nog door 6 verschillende organisaties moet laten toetsen.
h) Valerie Jongeneel (Puur Zsa Zsa Zsu): 1. Als het sponsorbeleid bij bedrijven wordt
geïnventariseerd kan er een gezamenlijke pot met een toetsingscommissie worden
opgericht, zodat bedrijven niet steeds worden benaderd om bijdrages. 2. Er zou inzichtelijk
gemaakt moeten worden wat mag op welk soort locatie (een draaiboek). 3. Is er
ondersteuning mogelijk bij subsidieaanvragen? Dit kan digitaal of via een subsidiedesk.
i) Rein Stam (Texel Culinair): Evenementen zouden beter gepland moeten worden (wat is er
al? Hoeveel? Wanneer? Spreiding over het eiland?); het Alkmaars model voldoet daar aan.
j) Wouter de Waal (VVV Texel): 1. Je moet er bij de keuze van een model rekening mee
houden dat de ene evenementenorganisator meer ondersteuning nodig heeft dan de
andere. 2. Als je Texel van een afstand bekijkt als een bedrijf dan kun je daar een afdeling
evenementen onder zien, die eraan werkt om evenementen zo zinvol mogelijk te laten
draaien en waar online tickets besteld kunnen worden voor het hele eiland.
k) Rob Teisman: je zou de gepresenteerde modellen wat nader moeten uitdiepen. Het
Antwerpse model is aantrekkelijk, maar is op Texel moeilijker toe te passen. In Groningen
ligt de nadruk op marketing. Het Alkmaarse model is kleinschaliger en wat dwangmatiger.
Kleinschaligheid lijkt een goed begin en kan dan opgetuigd worden naar Antwerps model.
5. Financieel
a) Een evenementendesk kun je financieren met sponsoring, subsidie van de gemeente, via
evenementenbegrotingen of door te betalen voor diensten.
b) Pip Barnard wil in de meerjarenbegroting van het Festival Midzomerschans een bedrag
per bezoeker reserveren voor de evenementendesk. Voor Texel Culinair zou dat een
percentage van de omzet moeten zijn. Maar dan betalen de grotere evenementen wel
meer, terwijl zij ook meer expertise zelf al in huis hebben.
c) Verschillende politieke partijen willen de evenementenleges afschaffen (jaarlijks zo’n
15.000 euro). De gemeente zou ook een bijdrage kunnen geven uit de opbrengsten van
de toeristenbelasting vanwege de economische spin off.
d) STIFT stimuleert evenementen, maar alleen tot ze op eigen benen staan, evenals TESO.
Oerol bleek niet zonder sponsors te kunnen, daar zit jaarlijks zo’n 7 ton subsidie in van
gemeente, bedrijfsleven en provincie. Bedrijven kunnen de evenementendesk ook
financieren vanwege de economische waarde.

e) Onderscheid tussen niet commerciële en commerciële evenementen heeft weinig zin
omdat de meeste evenementen op Texel worden georganiseerd door stichtingen of
verenigingen en net quitte draaien of met verlies.
f) Facilitaire ondersteuning zou een uitkomst kunnen zijn voor kleine verenigingen en clubs
waar iedere stuiver telt, bijvoorbeeld via een uitleencatalogus. Anderzijds hebben
kleinschalige evenementen minder economische waarde voor Texel en ondermijnt een
uitleencatalogus bestaande aanbieders op Texel.
6. Acties en besluiten:
1. De sportraad, Aad van Gils en Nico Erwich willen graag meedenken in de werkgroep over
Evenementenbeleid.
2. De presentaties komen op de website van TOP.
3. In een vervolgbijeenkomst wordt nader naar de gepresenteerde modellen en eventueel
andere modellen gekeken.

