Uitslag enquête
In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun
knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst geeft een indicatie van
punten waar organisaties over vallen.
De enquête is te vinden via www.midzomerschans.nl

Organisatie
Ondervindt u problemen bij:
het aanvragen van vergunningen

het vinden van lokaties

het treffen van verkeersmaatregelen

de beveiliging van uw terrein

het vinden van deelnemers

het vinden van vrijwilligers

Ondervindt u nog andere problemen:


In de voorbereiding van de laatste airshow werden we twee maanden voor de show
geconfronteerd met een verhoogde risicoklasse. Dit veroorzaakte problemen in de vorm van
tijdsdruk.

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?











Dat ligt aan de opbouw en functie van het evenementenloket.
Alle informatie en kennis is op een plek geconcentreerd, dat voorkomt heen en weer
lopen/mailen/bellen en schept eenduidigheid.
Een gezamenlijke manier van 'denken', uniformiteit in regelgeving en implementatie hiervan.
Bruggen slaan tussen overheid en organisatie, regelmatig overleg tussen organisaties
onderling eventueel in combinatie met de Gemeente Texel.
Evenementenloket zou informatie kunnen doorspelen en kunnen functioneren als vraagbaak
en kenniscentrum voor diverse evenementen.
Vooraf beter communiceren over de aard van het evenement.
Boekingen automatiseren via web.
Betere voorlichting over wat aan te vragen voor de vergunning, duidelijker en bondiger. Nu
helpt de gemeente overigens erg goed.
Ondersteunen bij aanvraag vergunning en benaderen van verkeersregelaars.
Stroomlijnen vergunningentraject: relevantie toetsingskader. Ja mits, zou uitgangspunten
moeten zijn.

Financiën
Heeft u problemen bij het regelen van:
subsidies

fondsen

sponsors

Ondervindt u nog andere problemen bij het verkrijgen van financiën?







Problemen is een groot woord. Ik zou wel hulp kunnen gebruiken. We vissen met z'n allen in
dezelfde vijver. Afstemming is relevant.
Ingewikkelde en tijdrovende procedures bij aanvragen en toekennen van subsidies.
Ultieme wens is om het ooit een gratis evenement te maken.
Geen tijd ingepland om fondsen / subsidies aan te schrijven. Tangofestival draait geheel op
eigen budget.
Bij opstart organisatie evenement wordt een begroting opgesteld, die lopende het traject
afhankelijk van de financiële toezeggingen, bijgesteld dient te kunnen worden. Dit maakt het
organiseren relatief complex.

Welk deel van uw begroting wordt gedekt uit de recettes?
0-25 procent

25-50 procent

50-75 procent

75-100 procent

Welk deel van uw begroting wordt gedekt uit horeca?
9x0-25 procent

1x25-50 procent

1x50-75 procent

75-100 procent

Welke maatregelen zouden in uw geval een verbetering van de financiële situate betekenen?

Flexibiliteit van gemeente en meedenken in plaats van tegenwerken. Wij krijgen steeds meer
het gevoel dat hoe commerciëler een evenement is, hoe meer tegenwerking er is vanuit de
gemeente.
 Wij opereren kostendekkend: festivals zijn tot nu toe onderdeel van lessen.
 Minimaal handhaven huidige subsidie.
 Ten eerste het beheersbaar houden van de legeskosten en overige kosten vanuit gemeente.
Organisaties zijn in 99% van de gevallen vrijwilligers en genereren een substantieel
omzetdeel van de BV Texel. Dit mag je nimmer gemeentelijk belasten.
 Structurele ondersteuning door de gemeente.
 Deskundige hulp bij fondsenwerving en het vinden van sponsoren.
 Garantiesubsidie bij tegenvallende deelnemersaantallen.
 Sponsoring mobiele dansvloer.
 Tijdens en na het evenement het blijven investeren in de relatie met de sponsors en
subsidieverstrekkers.
Op welke manier zou een evenementenloket u bij uw financien kunnen helpen?








Een centraal aanspreekpunt wanneer het gaat om subsidies en eventuele garantstellingen.
Hulp bij het aanvragen en begeleiden van subsidies en dergelijke.
Crowdfunding.
Breder beschikbaar stellen, opslaan en uitlenen mobiele dansvloer.
Van iedere euro die de festivals ophalen een deel in de pot van het evenementenloket te
storten (al is het maar tien cent op een euro), kan twee kanten op stimuleren.

Communicatie
Heeft u behoefte aan meer communicatie met:
andere evenementen

gemeente

pers

logiesverstrekkers

andere ondernemers

Ziet u nog andere verbeteringen op het gebied van communicatie?





Grotere landelijke bekendheid.
Meer enthousiasme voor evenement bij Texelse ondernemers.
Duidelijkheid over de rol van VVV bij het communiceren van evenementen.
Ervaringen uitwisselen is waardevol, ons evenement leent zich naar aard beperkt voor
vergaande samenwerking..

Wat verwacht u van een evenementenloket op het gebied van communicatie?





Samenwerking, delen van ervaringen, leren van elkaar, betere inkoopvoorwaarden in te huren
partijen door het bieden van meer garanties. Een impuls voor Texel en een gezamenlijke
evenementenuitstraling.
Afstemming en marketing (in de breedste zin van het woord) en evaluatie.
Via het loket kunnen gezamenlijkheden naar buiten gebracht worden.
'De Brug' tussen overheid, organisaties, deelnemers, fondsen en dergelijke.







Ondersteuning bij communicatie en publiciteit.
Meer elkaar promoten.
In contact treden met de VVV.
Expertise aanreiken met betrekking tot communicatieplan.
Samenwerken met de VVV.

Samenwerking
Ziet u voordelen in de samenwerking met andere evenementen/organsisaties?

Ook als dit samenwerking tussen verschilende disciplines betreft?

Zo ja, op welk gebied:
organisatie

fondsenwerving

communicatie

pers en publiciteit

programmering

logistiek

Op welke gebieden is volgens u nog meer samenwerking mogelijk?







Met gemeente; beleid: wat zijn de speerpunten: hoe wil Texel zich positioneren, wat past
daarbij. De kunst van het weglaten. Nu veel kleine initiatieven. Focussen. Zie verder het
marketingverhaal.
Toerisme: kan bijna niet los worden gezien van Texel. Artex organiseert veel voor eigen
bevolking, maar de meeste festivals willen meer exposure. Daarvoor is expertise nodig.
De aanschaf van een mobiel podium. Dergelijke investeringen zijn voor Texelse ondernemers
(ook verhuurbedrijven) niet aantrekkelijk daar de afzet beperkt is. Dit kan veranderen door het
'collectief' te doen in participatie met bijvoorbeeld de gemeente en een vaste beheerder.
Hulp bij informatieverspreiding via social media.
Gebruik afzettingen, toiletten en dergelijke.
Evenementenafstemming.

Ziet u voordelen in de oprichting van een evenementenloket?

Toelichting:








Mits dit daadwerkelijk een loket is voor de bestuurders/eigenaren van een evenement en niet
voor derden. Het zal gelijkheid brengen, voordeel voor de politiek en de gemeente en
uiteindelijk ook voor deregulatie zorgen
Ligt eraan hoe. Adviserende rol is mooi, maar mede uitvoerend wat betreft deeltaken beter.
Niet alleen de organisatie zelf moet aan bod komen, ook de evaluatie met verbeterpunten en
facts and figures.
Zou dubbel werk en kosten kunnen besparen.
Van elkaar leren.
Ondersteuning aanvraag vergunning, informatie over subsidies, fondsenwerving en dergelijke.
Niet voor ons eigen evenement, maar voor Texel in het algemeen en in het bijzonder de
relatief kleinschalige evenementen voorzover die thans problemen ervaren.
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