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1 Verslag bestuur Stichting Strandwalfestival – Evaluatie
Ter verantwoording naar de subsidiegever, sponsoren en fondsen wordt na afloop
van het festival een evaluatie opgesteld. Deze evaluatie heeft tot doel de sterke en
zwakke punten van het festival te inventariseren en verbeterpunten te benoemen
zodat SWF met de uitkomsten in de komende editie(s) voordeel kan doen.
1.1 Doelstelling en beleid
De stichting heeft ten doel de organisatie van het Strandwalfestival (SWF) en
soortgelijke evenementen, de versterking van de band tussen de bevolking
onderling en tussen bevolking en bestuur van de gemeente Rijswijk. De Stichting
tracht haar doel te realiseren in nauw overleg met de gemeente Rijswijk.
Hoofdlijn beleidsplan: Kernboodschap van het SWF is om inwoners, lokale
organisaties en bedrijven in Rijswijk duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens
het SWF maken zij kennis met de vele activiteiten, die tal van organisaties en
verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en
maatschappelijk werk te bieden hebben. Het festival is primair bedoeld om de
sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden.
Het SWF beoogt naast de organisatie van een jaarlijks spetterend weekend in
september, ook de sociale cohesie van de Rijswijkse woon- en werkgemeenschap
te bevorderen. Zij zijn uiteindelijk het cement, de verbinding, voor een lokale
leefgemeenschap. Het SWF is uitgegroeid tot hét jaarlijkse ontmoetingsfestival
voor Rijswijkers.
1.2 Bestuurders en organisatie
Koen Caminada (voorzitter), Paul Schott (secretaris), Hans van der Wel
(penningmeester), Judith Olsthoorn (communicatie), Remco Zijlstra
(sponsorzaken), Eva Schotmeijer (lid), Paul van de Heuvel (lid), Mark de Haan (lid)
en Perry Telle (lid). Alle bestuurders zijn onbezoldigd; er zijn ook geen
onkostenvergoedingen verstrekt.

Het bestuur SWF kwam op vastgestelde data bij elkaar om voortgang te bespreken
(2e dinsdag van de maand). De bespreking was steeds in bijzijn van medewerkers
van het organisatiebureau Sport Heroes / Sport Beweeg Groep.
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In de bestuursvergaderingen werden strategie, bestuurlijke zaken,
communicatiebeleid en zaken aangaande fondsen en donaties besproken.
Het bestuur SWF is veel dank verschuldigd aan organisatiebureau voor de
uitstekende organisatie van het festival. Ook heeft Sport Heroes meer geleverd dan
van hen verwacht mocht worden. Zo zijn 2.732 mensuren ingezet voor het festival
(= 1,7 voltijdsbaan), hetgeen beduidend meer is dan was begroot. Het is zonder
aarzeling mede aan Sport Heroes te danken dat de 11e editie van SWF de boeken in
zal gaan als beste.
1.3 Hoofdlijn Strandwalfestival
De organisatie van het Strandwalfestival kijkt terug op drie meer dan geslaagde
festivaldagen in Rijswijk op 13, 14 en 15 september 2019. Meer dan 35.000
tevreden bezoekers, prachtige optredens, een markt met meer dan 100 kraampjes
en ook het weer werkte goed mee. Mooie ontmoetingen, geweldige sfeer,
sportievelingen en veel lachende gezichten. Rijswijk heeft zich weer van haar beste
kant laten zien.
Het begon dit jaar op de vrijdagavond met het nieuwe Strandwal Helemaal FRESH,
de alcoholvrije feestavond voor de Rijswijkse jeugd. Al moesten sommigen even
wennen aan dit vernieuwende idee, artiesten als Famke Louise, CAZA, Badd Dimes
en Diaz & Bruno maakten er samen met zo'n 4000 jongeren een groots feest van.
Een mooi begin van een prachtig festivalweekend.
Op de Strandwalmarkt stonden dit jaar meer dan 100 kraampjes met lokale
organisaties, bedrijven en activiteiten. Lokale talenten van onder andere
Balletstudio Marijke de Roo, Rijswijks Jeugdtheater en Just Dance Studio maakten
van de zaterdagmiddag weer een echt Rijswijks feestje. Ook de prachtige stoet van
de RGU DELA Lampionnenoptocht zorgde voor een indrukwekkend schouwspel.
Traditiegetrouw genoten op de zaterdagavond de meer dan 6000 aanwezigen van
spetterende optredens tijdens Strandwal by Night. Met als enkele hoogtepunten de
optredens van Maan, Shirma Rouse en Xander de Buisonjé.
De laatste festivaldag op zondag zat boordevol gezellige en sportieve activiteiten.
Veel gezinnen, jong en oud, kwamen af op de Strandwal Familiedag. Dieren werden
geknuffeld bij Het Akkertje en ook de scoutingactiviteiten waren populair. De
Rijswijkse sportievelingen lieten zich dit jaar van hun beste kant zien tijdens
Strandwal Fris & Fruitig. In totaal sportten er bijna 200 mensen samen in het
Rijswijkse Bos.
Het bestuur van het Strandwalfestival
kijkt met trots terug op een
fantastisch weekend. In het bijzonder
werd de doelgroep 13 tot 17-jarigen
op een alcoholloze avond uitstekend
bereikt, bij de Strandwal by Night was
het nog nooit zo druk en de gezellige
familiedag rondom Het Akkertje met
een jazzy afsluiting op Te Werve
Buiten zijn kersen op de taart.
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Het bestuur SWF is er in geslaagd een zeer gevarieerd festival aan te bieden.
Rijswijk heeft heel wat te bieden en dat was tijdens het festival uitstekend te zien.
Er was voor elk wat wils. Gelukkig is het festival zonder noemenswaardige
incidenten verlopen (m.u.v. zaterdagnacht een politieoptreden buiten het
festivalterrein; zie verder onder punt 1.8). De gevoelde sociale cohesie – via
verbinding tussen jong en oud – door het samenbrengen van kunst, cultuur, zorg &
welzijn, sport en dierenwelzijn laten de indruk achter dat het SWF van
toegevoegde waarde is voor de stad.
Het bestuur van het SWF is vele partijen bijzonder dankbaar voor hun bijdragen
aan de editie: de gemeente Rijswijk, politie, alle vrijwilligers, bedrijven, de lokale
media, horeca, vrienden van het Strandwalfestival, medewerkers van Sport Heroes
en met name de vele duizenden bezoekers.
Het is een eer om zo’n samenbrengend festival voor en door de Rijswijkers te
mogen organiseren. Daarom willen wij ook bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rijswijk heeft besloten te komen tot een driejarig convenant tussen het bestuur
van het SWF en de gemeente. In samenspraak is afgesproken de subsidie de
komende drie jaren verder af te bouwen met een kwart. Wij zijn blij met een
meerjarig kader en hebben daardoor een meer bestendige inbedding van de
contacten en contracten kunnen realiseren.
1.4 Locatie
Het Strandwalfestival staat altijd in het teken van ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’.
Hiermee geeft het SWF uiting aan het feit dat Rijswijk een groeiende gemeente is
én uiting aan het willen binden van inwoners aan Rijswijk maar ook het onderling
willen verbinden van inwoners.
Het festivalterrein bestreek het gebied tussen Te Werve Buiten, Rijswijkse Bos, Het
Akkertje, Don Bosco, Tennispark Te Werve, de Van Vredenburchweg tussen de
Burgemeester Elsenlaan en de Jozef Israëlslaan. Een deel van de Van
Vredenburchweg was tijdelijk omgetoverd tot de Strandwalboulevard.

Bij deze editie was er voor gekozen om intensiever gebruik te maken van het
bosgebied rondom De Naald. Hierdoor is het festivalterrein iets verschoven. Deze
editie maakte geen gebruik van het podium op het Ruysdaelplein. Nadeel hiervan
is dat de aansluiting met de winkeliers in de Herenstraat wat minder was. Hier
staat tegenover dat het nieuwe podium van Ton’s Muziekcafé on Tour beduidend
beter is bezocht dan voorheen. Verder sprong het dit jaar verhoogde
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cultuurpodium veel beter in het oog dan voorheen. Er was dit jaar sprake van een
meer compacte strandwalmarkt. De doorsnijding via de Burgemeester Elsenlaan
noopt echter tot heroverweging en zou kunnen leiden tot een conclusie dat het
festivalterrein nog iets meer opschuift richting het gebied in en rondom De Naald.
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen over de herallocatie en de
vernieuwde opzet van het festivalterrein. Daar gaan we mee door.

1.5 Samenwerking
Het organiseren van het Strandwalfestival is een continu proces. Honderden
vrijwilligers van ruim honderd instellingen en (sport)verenigingen en vele
betrokken bedrijven, zoals RGU Dela, BDO, Knijnenburg Producties, Gemeente
Rijswijk, lokale horecaondernemers, zoals Ton’s Muziek- & Eetcafé én natuurlijk de
bestuursleden van het SWF en het evenementenbureau Sport Heroes hebben
gezamenlijk de schouders eronder gezet. Er zijn ook enkele keuzes gemaakt. Zo
hebben we een ander verdienmodel moeten introduceren via Food Trucks. Ook
aan de herpositionering van het festival richting het bos moesten bezoekers vast
even wennen. In toenemende mate brengt het bedrijfsleven de middelen op om de
Rijswijkse bevolking een lang weekend te laten genieten. Voor een geslaagd
Strandwalfestival is de aanwezigheid en de gezelligheid van alle bezoekers de
allerbelangrijkste bijdrage. Duizenden Rijswijkers die gratis genieten van een
6

driedaags festival, dat moet vooral zo blijven. Maar
het is voor het bestuur wel steeds meer passen en
meten, dus bezoekers die de mogelijkheid hadden
het festival financieel te steunen, werden van harte
uitgenodigd. Doneren kon al vanaf 5 euro via
https://www.strandwalfestival.nl/geef-en-beleef.php. De
teller van deze actie gericht op de brede bevolking
heeft uiteindelijk slecht €551 euro opgebracht. Dat
moet naar onze indruk beter kunnen.
1.6 Projectplan, programma, communicatie en website
Gedurende het gehele jaar heeft het bestuur gewerkt aan het Project- en
communicatieplan 2019. Dit plan gold als leidend document voor de uitvoering en
communicatie van het festival. Het Project- en communicatieplan 2019 maakt
integraal onderdeel uit van dit verslag van het bestuur over SWF 2019
(aangehecht als bijlage 5).
Ruim een maand voor het festival hingen de banieren aan de lantaarnpalen op de
doorgaande wegen in Rijswijk. Bij de toegangswegen naar Rijswijk stonden frames
die het binnenkomend verkeer attent maken op het SWF. Billboards en posters in
de etalages van de middenstand zorgen voor aandacht. De pers (kranten) geeft
veel aandacht aan het festival. Media (radio en tv) als Feel Good Radio, Omroep
Rijswijk, het Rijswijks Dagblad, Super FM, Midvliet TV, RTV West, Groot Rijswijk,
de Rijswijkse Krant, Omroep West, de Telegraaf Haaglanden etc. besteedden
regelmatig aandacht aan het festival.
Sociale media (Facebook , Twitter en Instagram) zijn weer optimaal ingezet.
Nieuwsitems geplaatst op de website, zijn gedeeld op de Facebookpagina.
Daarnaast zijn van een aantal hoofdonderdelen van het SWF aparte
evenementpagina’s aangemaakt. De website (https://www.strandwalfestival.nl/)
is goed bezocht.
Uit de rapportage van de website van het Strandwalfestival valt af te lezen dat de
site door ruim 27 duizend (unieke) bezoekers is bezocht. De gemiddelde
bezoekduur was ongeveer 2 minuten. Ook de social media strategie bleek
succesvol om de Rijswijkers te bereiken. Onderstaande tabel en figuren geven een
indruk van het bereik en de betrokkenheid bij het Strandwalfestival via Facebook,
Twitter en Instagram. Vermeldenswaardig is het aantal positieve reacties via de
sociale media (99,7%): slechts een enkele reactie was niet positief.
Social media rapportage Strandwalfestival 2019

Aantal Posts
Aantal post impressies
Aantal comments /likes

Som

Facebook

Twitter

Instagram

(inclusief
dubbeltellingen)

102

49

85

236

666.600

12.300

320.600

999.500

4.377

118

2.593

7.088
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1.7 Bezoekersaantallen en passanten
Ook de 11e editie van het SWF is goed bezocht, drukker dan voorheen.
Samengenomen gaat het om circa 35.000 bezoekers.
Op vrijdagavond zijn op het hoogtepunt van de avond 4.000 bezoekers in het
gebied van De Naald geteld; naar schatting hebben twee keer zoveel bezoekers een
deel van de festivalavond bezocht. De zaterdag tijdens de Strandwalmarkt was
gezellig druk. Tijdens de zaterdagavond zijn in het gebied van De Naald op het
hoogtepunt circa 6.000 bezoekers geteld. Ook de overige onderdelen van het
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festival kenden een gezellige drukte. De zondagochtendactiviteiten bij het Akkertje
zijn zelfs druk bezocht. De opkomst bij de activiteiten in en rond De Naald oogden
op zondagochtend wellicht iets minder druk, hetgeen deels gezichtsbedrog is
gezien het omvangrijke terrein aldaar. Samengenomen schatten wij het totale
bezoekersaantal over de drie festivaldagen op circa 35.000.
Overigens zijn de bezoekersaantallen niet precies aan te geven. Op een aantal
plaatsen is concreet geteld, maar gezien de opzet van het festivalweekend is het
ondoenlijk om alle activiteiten systematisch te tellen. Zo zijn bijvoorbeeld geen
cijfers beschikbaar van de zondag (familiedag Het Akkertje, Te Werve Buiten). Het
is daarom lastig om een precies aantal bezoekers te bepalen.
1.8 Huisregels en veiligheid
Gezien het aantal deelactiviteiten en de drukbezochte avonden is het weekeind
veilig en rustig verlopen. Er was door de organisatie dan ook flink ingezet op
(sociale) veiligheid. De (tassen-)controles van Strandwal Helemaal Fresh en
Strandwal by Night verliepen goed en de beveiligers waren geïnstrueerd het
publiek vriendelijk tegemoet te treden. Verder golden de volgende huisregels die
via social media en bij de ingang van het festivalterrein zijn gecommuniceerd:
o De toegang is gratis
o Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico
o Bezoekers gaan akkoord met mogelijke fouillering
o Drankjes en consumpties zijn verkrijgbaar tegen betaling
o Het nuttigen van alcohol door minderjarigen is op het festivalterrein niet
toegestaan
o Het is niet toegestaan zelf consumpties, blik of glaswerk mee te nemen.
o Wapens, drugs en lachgas zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
o Agressie, discriminatie, of ander ongewenst gedrag leidt tot verwijdering van
het terrein.
o Bezoekers moeten instructies van de organisatie, de beveiliging of het
personeel altijd volgen
o De EHBO-post bevindt zich rechts van het Hoofdpodium.
o Samen houden we het terrein zo schoon mogelijk. Gooi afval in de daarvoor
bestemde afvalbakken.
o De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, verloren of gestolen
eigendommen en/of materiële schade.
o Bezoekers geven bij betreden van het evenemententerrein toestemming voor
het maken van video-, foto- en geluidsopnamen voor promotionele doeleinden
van het Strandwalfestival.
Bijlage 1 van dit Bestuursverslag bevat het integrale verslag van de evaluatie van
het Strandwalfestival 2019 door het Dienstenoverleg (onder andere politie,
Veiligheidsregio, IOG, GHOR). Daar mogen we tevreden over zijn, want daaruit
blijkt dat het festival goed is verlopen, de schouw in orde was, de
verkeersmaatregelen afdoende waren, er waardering was voor de indeling van het
evenemententerrein, de beveiliging op orde was, er drie festivalgangers door de
EHBO zijn geholpen bij wie drugs in het systeem zat, er bij de ingangscontrole geen
drugs zijn aangetroffen en het terrein netjes en schoon is opgeleverd.
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Ondanks de genomen (voorzorg-)
maatregelen verstierde een klein groepje
jongeren de feeststemming buiten het
festivalterrein aan het einde van Strandwal by
Night. Hoewel sommige krantenkoppen
anders deden vermoeden, vermeldde Marian
Zaal, teamchef van de politie Rijswijk, op
Twitter dat het Strandwalfestival prima is
verlopen.
1.9 Continuïteit 2020 en verder
In dit Bestuursverslag 2019 past een winstwaarschuwing: we willen de
verwachtingen voor de komende edities op voorhand wat temperen. Zeker is dat
het festival zijn ambities neerwaarts zal moeten bijstellen vanwege fors dalende
inkomsten: een dalende subsidie van gemeente met € 15.000 per jaar, het
wegvallen eenmalige opstartsubsidie organisatiebureau Sport Heroes, en louter
voor editie 2019 was sprake van het fors onder de kostprijs aanbieden van
artiesten voor vrijdagavond om Strandwal Helemaal Fresh op de kaart te zetten. Bij
elkaar gaat het om circa € 50.000. Een strategie om deze inkomstendaling op te
vangen via hogere extra private sponsorbijdragen is onverstandig, want wij
merken dat het plafond is bereikt. Verder stellen wij vast dat er hier en daar kritiek
is geuit op de indirect gevraagde bijdragen van bezoekers via consumpties (niet
toestaan van eigen consumpties op het festivalterrein), hetgeen het verdienmodel
van het festival verder onder druk zet.
Tevens is de organisatie van het festival
afhankelijk van de bereidheid van een
vrijwilligersbestuur. Die continuïteit van
bestuur is geen vanzelfsprekendheid, want
het kost veel energie om zo’n groot event van
de grond te tillen. De opkomst en warme
reacties van de Rijswijkse bevolking dragen
positief bij om weer een jaar door te gaan.
Een uitgesproken breed politiek draagvlak
zou ons ook helpen, maar daarvan zijn wij
minder zeker, want dit is tot nu toe
onuitgesproken gebleven. Dit noopt ons tot
reflectie.
Wij hadden aangegeven in dit Bestuursverslag de balans op te maken of we nog
een jaar doorgaan, en in welke bestuurssamenstelling. Die conclusie is niet
eenduidig::
1. Het bestuur van de Stichting Strandwalfestival is bereid om in ongewijzigde
samenstelling door te gaan, te weten: Koen Caminada (voorzitter), Paul Schott
(secretaris), Hans van der Wel (penningmeester), Judith Olsthoorn
(communicatie), Remco Zijlstra (sponsorzaken), Eva Schotmeijer (lid), Paul van
de Heuvel (lid), Mark de Haan (lid) en Perry Telle (lid).
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2. Organisatiebureau Sport Heroes moet bereid zijn de editie 2020 te willen
organiseren onder vergelijkbare condities. Zij is daartoe wel bereid.
3. Echter, ons verslag maakt inzichtelijk dat het vertrekpunt voor 2020 een
begroting kan zijn van € 190.000 (realisatie 2019 was: € 287.441). We zullen
de bakens dus fors moeten verzetten en tevens snel substantiële fondsen
moeten aanboren om een (beduidend soberder) festival een startkans te geven.
En dan nog is de editie 2020 niet gegarandeerd. Wie kijkt naar de cijfers van de
editie 2019 ziet dat het leeuwendeel van de totale kosten bestaat uit vaste
kosten. Daarnaast zijn er kosten die variëren met het aantal dagdelen van het
festival, met het aantal bezoekers en met de keuze van (het aantal) artiesten;
deze variabele kosten maken echter een relatief klein deel uit van de totale
begroting. Het zal een lastige puzzel worden om voor een startbedrag van €
190.000 e.e.a. van de grond te krijgen.
In december 2019 zal onze Stichting op basis van een te ontwikkelen plan een
beslissing nemen of het verantwoord is de editie 2020 te laten doorgaan.
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2 Kerncijfers en feiten
Hierna doen wij verder verslag via enkele kerncijfers; zie ook bijlage 2 voor facts &
figures 2009-2019 en bijlage 3 voor een sfeerimpressie via foto’s en een (link naar)
de aftermovie. Eveneens te zien op https://www.strandwalfestival.nl. Overigens zal dit
bestuursverslag ook op onze website worden geplaatst, omdat wij menen dat een
dergelijk groots festival bestaansrecht houdt zolang de Rijswijkse bevolking en het
bedrijfsleven dat mogelijk maken. Het grote draagvlak voor SWF is in de loop van
de jaren opgebouwd, en vereist dat openheid over de inkomsten, uitgaven en
andere feitelijke informatie van het festival vanzelfsprekend is.
o Adres: Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk.
o Website: https://www.strandwalfestival.nl
o Kamer van Koophandel: 53641493
o RSIN of fiscaal nummer: 850958003
o Historie SWF in cijfers:
✓ Bezoekersaantal: gegroeid van 14.000 in 2009 tot 35.000 in 2019.
✓ Subsidie gemeente: € 200.000 in 2009; € 180.000 in 2019 (-23% na
inflatiecorrectie).
✓ Subsidie gemeente per bezoeker 2009-2019: gedaald van € 22,26 in 2009
naar € 5,14 in 2019.
✓ Toename fondsen en sponsorgelden 2009-2019: plus € 109.000.
✓ Betrokkenheid bevolking afgemeten aan aantal kramen Strandwalmarkt: 40
in 2009, thans circa 100.
✓ Mix privaat / publiek. Toegenomen betrokkenheid bedrijfsleven, terwijl het
aandeel van de gemeentesubsidie in de totale begroting is gedaald van 100%
in 2009 naar 62% in 2019.
o Inhuur en kosten evenementenbureau editie 2019:
✓ SWF is een omvangrijk project dat (ook) inzet vereist van professionals.
✓ Ter beoordeling van de fee voor het evenementenbureau (€ 40.500): er is
2.732 uren ingezet voor het festival (= 1,7 voltijdsbaan). Omgerekend ging
het dus om een – verlieslatend - uurtarief van 15 euro.
✓ Daarvoor wordt geleverd: regulier overleg bestuur SWF, verenigingen op de
Strandwalmarkt, partners familiedag, aantrekken artiesten, logistiek SWF
weekend, opbouw markt, podia (inclusief benodigde apparatuur), aanvraag
vergunningen, berichtgeving via (social) media.
o Vaak gehoord misverstand: het subsidiebedrag van de gemeente zou worden
besteed aan dure artiesten. Echter, de gemeentesubsidie dekt de basiskosten
van het festival; zie Facts & Figures SWF. Sponsors brengen de bedragen op voor
de inhuur van artiesten. SWF werkt volgens het adagium: hoe succesvoller
sponsoring des te meer is beschikbaar voor goede artiesten. Zowel Strandwal
Helemaal Fresh en Strandwal by Night worden volledig privaat gefinancierd.
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3 Evaluatie Strandwalfestival 2019
Hieronder is de feedback verwerkt van onze leveranciers, standhouders, horeca,
sponsors en alle vrijwilligers (inclusief het SWF-bestuur). Dat levert onderstaande
indrukken en suggesties ter verbetering op. Met de verbeterpunten gaat het
bestuur aan de slag.
3.1 Algemene indruk
Uit de reacties blijkt dat men positief is over het totale verloop en organisatie. De
goede opkomst was mede door de goede weersomstandigheden, maar er was ook
veel te doen (vooral voor kinderen). De vrijdag- en zaterdagavond boden een
gevarieerd programma. De (hernieuwde) toevoeging van de vrijdagavond werd
gewaardeerd door de jongerendoelgroep. Er was een gezellige drukte op de
Strandwalmarkt en zondag veel publiek bij het Akkertje, de Rijswijkse scouting,
het dierenpaviljoen Groei en Bloei en Te Werve Buiten. De veiligheid bleek goed
gewaarborgd (geen gedoe m.u.v. zaterdagavond buiten het festivalterrein), de
sponsors waren tevreden en er was een hoge waardering voor de communicatie
van de 11e editie van het festival. Uiteraard waren er ook kritische geluiden te
horen. Zo waren niet alle partijen - ondanks de bewegwijzering en promotie –
tevreden over de gedeeltelijke verplaatsing van de Strandwalmarkt. De doorloop
van de Strandwalmarkt naar avondprogramma (17-20 uur) bleek een groot succes
alsmede de activiteiten rond om Ton’s Muziekcafé on Tour.
Uiteraard kwam een aantal verbeterpunten boven tafel die we hieronder
puntsgewijs noemen.

3.2 Aandachtspunten
3.2.1 STRANDWAL HELEMAAL FRESH (vrijdagavond)

1. PA-tent in de Naald neemt veel plek in, en staat zo opgesteld dat het veel zicht
wegneemt van bezoekers. Voorstellen voor volgend jaar om PA-tent strak
tegen de naald te plaatsen.
2. ‘Opening’ door betrokken wethouder later op de avond laten plaatsvinden.
3. Betere DJ voor opening programmeren.
4. Meer fietsenstallingen plaatsen bij ingang “van Vredenburchweg”.
5. Aangezien Van Vredenburchweg opengesteld blijft voor verkeer, hier
begeleiding plaatsen zodat SWF bezoekers veilig kunnen oversteken.
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3.2.2 STRANDWALMARKT
Inrichting

6. Markt concentreren vanaf Burgemeester Elsenlaan richting Rijswijkse Bos.
7. Indeling naar categorie niet duidelijk genoeg aangegeven. Sommige thema’s
lopen door elkaar.
8. Bewegwijzering verbeteren, zodat duidelijk is dat omgeving Naald ook overdag
te bezoeken valt/ activiteiten zijn.
9. Meer aanbod food/dranken. Vooral bij deel Cultuurpodium.
10. Behalve 2 stoelen, geen extra meubilair meer (gratis) aanbieden.
Informatievoorziening

11. Informatieavond beleggen voor kraamhouders om hun presentatie te
verbeteren. Nog veel passieve kramen.
12. Bewegwijzering zag er erg leuk uit, maar mogen er meer worden. Ook aandacht
naar andere kant van Burgemeester Elsenlaan. Zodat goed opvalt dat het aan
de andere kant doorgaat (Strandwalmarkt).
Podia

13. Indien SW-markt naar overkant wordt verplaatst wat te doen met podium in
Bonifatiuskerk? Medewerkers en bezoekers waren over het algemeen
enthousiast over optredens.
14. De PA-tent in de Naald neemt veel plek in; zie hiervoor.
15. Hoofdpodium mag aan beide kanten worden voorzien van een digitaal scherm,
zodat de communicatie op deze schermen door iedereen gezien kan worden.
Horeca

16. De horeca was onvoldoende voorbereid op grote bezoekersaantallen. Men ging
pas schenken als een bestelling was geplaatst. Met de bezoekersaantallen die
we vrijdag en zaterdag hadden, moet er vooraf een voorraad worden klaar
gezet, en deze aanvullen. Dit zorgt dat er in veel hoger tempo geleverd kan
worden. Ok het aantal pinapparaten was laag.
17. Op familiedag horeca naar terrein rondom Het Akkertje (i.p.v. Rijswijkse Bos).
3.2.2. STRANDWAL BY NIGHT (zaterdag)

18. Betere bewegwijzering naar toiletten gastentent.
19. Verlichting in toiletten.
20. Geluid op het veld liet te wensen over.
21. Bij aankomst lampionnenoptocht bleef begeleidende trommelaars doorspelen
waardoor sprekers bij uitreiking van prijzen niet verstaanbaar waren.
22. College- en raadsleden niet zichtbaar aanwezig in gastentent.
23. De lampen bij de bomen weer voorzien van gekeurd licht, maakt het echt een
sprookjesbos.
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24. Afvragen of posters van voorgaande jaren wel echt toegevoegde waarde
hadden, 5-tal waren kapot gemaakt. En het haalt het effect van sprookjesbos
wat weg.
25. Rabo clubhuis. Meer hoge zitplekken voor mensen die slecht ter been zijn.
3.2.3 FAMILIEDAG (zondag)

26. Integreren in het zaterdagprogramma?
27. Indien weer familiedag op zondag ook Ton’s Muziekcafé podium gebruiken.
28. Sportactiviteiten zouden indien op zondag ook nabij terrein van Ton’s Muziek
Café kunnen plaatsvinden.
29. Scouting heeft aangegeven volgend jaar niet meer mee te willen doen. Ze zijn na 10
jaar toe aan een nieuwe uitdaging. De rest van de partners van de familiedag heeft
aangegeven graag om de tafel te gaan of er meer budget vrijgemaakt kan worden.
30. Kijken naar de mogelijkheid en interesse in het (deels) verschuiven van de
activiteiten akkertje naar de groenstrook. Voordeel is dat de kramen van de markt
kunnen blijven staan van zaterdag op zondag.
31. Fris en Fruitig verschuiven naar podium Ton’s.
32. Meer horeca aanbieden bij de familiedag.
3.2.4 COMMUNICATIE

33. Website functioneel gereed op 1 juni.
34. Poster minder druk. Strandwalfestival + data valt meer op. Gaat om herkenning
en niet om de tekst.
35. Programmafolder zo mogelijk huis aan huis verspreiden.
36. Betere instructie fotografen. In beelden kramen op Strandwalmarkt nauwelijks
gezien.
37. Programmaposters niet tijdens Strandwalmarkt op diverse plaatsen
opgehangen.
38. Trotters (zie hiernaast) eventueel in
samenwerking met de gemeente
inzetten voor promotie SWF.
39. Website moet anders worden
ingericht. Waarbij makkelijker in te
zien is wat er voor verschillende items
beschikbaar zijn (bijvoorbeeld alles op
1 pagina, waarbij er doorgeklikt kan worden naar een deel van de pagina.
Sommige items zoals “geef en beleef” waren nu moeilijk te vinden. Ook social
direct doorlinken naar plek op de site.
40. Minder afhankelijkheid van personen die website maken. Als bestuur iets
aangepast wil hebben, moet dat makkelijk te doen zijn.
41. Programmaboekjes eerder verspreiden (indien mogelijk ook huis-aan-huis)
42. Programmaborden bij diverse podia.
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3.2.5 TERREIN, LOCATIE, AFZETTINGEN EN AFSLUITINGEN

43. Meer verlichting bij foodtrucks.
44. Meer fietsenstallingen in de avonden + verlichting.
45. Geen oude posters meer langs bospad. Zorgt voor verwarring bij bezoekers.
46. Toiletpersoneel bij de toiletten Naald.
47. Van Vredenburchweg tussen Burgemeester Elsenlaan en Don Boscolaantje toch
afsluiten op vrijdag en zaterdag.
48. Verkeerslichten uit en verkeersregelaars leidend bij kruising Burgemeester
Elsenlaan/van Vredenburchweg.
49. Niet-parkeren borden plaatsen bij Don Boscolaantje en Julialaantje t.b.v. familiedag.
50. Geen bloembakken meer, maar auto’s voor wegafzetting.
3.2.6 OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

51. Betere communicatie met horeca, winkeliersvereniging, scholen, deelnemers
familiedag (Het Akkertje, Don Bosco, Scouting Rijswijk, Groei & Bloei)
52. Van de ‘Kracht van Rijswijk’ (Rijswijkse Schouwburg, Trias, Bibiotheek aan de
Vliet en Rijswijks Museum) was op zaterdagavond voorzitter Trias aanwezig.
Willen we deze organisaties nog bij het SWF blijven betrekken?
53. RijswijkBuiten wel in Strandwal on Tour opnemen. Vrijdag 30 augustus waren
er 100-en aanwezigen op de feestavond.
54. Actie Geef & Beleef eerder starten en administratie winnaars uitbesteden.
55. Betere afstemming voor overleg bestuur met Sport Heroes en
bestuursvergadering.
56. Geen verlichting fietsenstalling.
57. EHBO post die altijd in de pastorie was gevestigd was niet bezet.
58. Tot slot stellen wij vast dat er hier en daar kritiek is geuit op de indirect gevraagde
bijdragen van bezoekers via consumpties (niet toestaan van eigen consumpties op
het festivalterrein). Lastige discussie, want het verdienmodel van het festival staat al
stevig onder druk.

3.3 Vragen uit de politieke arena
Zonder namen te noemen bereikte ons het volgende commentaar:
1) De winkeliers voelen zich onvoldoende betrokken bij het festival;
2) Ruysdaalplein is al jaren een groot succes. Op voorhand zonde dat dit deel tot
Onderwatershof niet worden benut;
3) Horeca (inderdaad) roert zich vanwege de “externe zigeunerparade”;
4) Zondag wederom geen verbinding via Vredenburchweg/ Ruysdaalplein met
Oud Rijswijk, terwijl winkeliersvereniging er een koopzondag van heeft
gemaakt;
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5) Ongeveer 100.000 euro voor vooral organisatorische kosten wordt gezien als
extreem hoog;
6) Geen alcohol op vrijdag. Veel jong volwassenen vinden dat betuttelend.
Reactie bestuur SWF
• Ad 1 Opmerkelijk. De afgelopen jaren juist zeer intensief opgetrokken en ook
betrokken via hun vereniging en centrummanager. Het aanbod om iemand van
de winkeliersvereniging (al dan niet q.q.) te benoemen in bestuur SWF – juist
vanwege het belang wat wij hechten aan hun betrokkenheid - staat nog steeds
open (en dat weten ze). Vermoedelijk is de kritiek opgevangen van winkeliers
die dan blijkbaar iets minder betrokken zijn bij hun eigen vereniging /
centrummanager. Jammer.
• Ad 1 Vervolg. De signalen vanuit winkeliers Oud Rijswijk worden gerelativeerd
door Dela, lid van de winkeliersvereniging . Bij een van de bijeenkomsten is
aangegeven dat het Dela-paviljoen voor lampionnen schilderen (wat altijd veel
publiek aantrekt) gepositioneerd zou kunnen worden bij Herenstraat 40 indien
andere winkeliers dan ook hun steentje zouden moeten bijdragen in de vorm
van open zijn en kraampjes buiten zetten zodat het een verbinding zou worden
richting Strandwalmarkt. Hierop werd instemmend gereageerd, echter
concreet is dit nooit geworden daar het animo laag was.
• Ad 2 Ruysdaalplein is zeker al jaren een groot succes. Juist daarom hadden wij
aan de plaatselijke horeca en centrummanager aangeboden dat zij dit jaar dit
deel voor hun rekening konden nemen. Zou exploitatietechnisch ook best
lucratief kunnen zijn voor hen. Ze hebben ons laten weten dit overwogen te
hebben, maar ze zijn niet ingestapt.
• Ad 3 De afgelopen 10 edities heeft de plaatselijke horeca fantastisch
meegewerkt aan het SWF, maar ze gaven ook steevast aan dat variatie in food
lastig was te organiseren (minder marge) en dat de kick-back aan SWF van
drank een bovengrens had bereikt. Dat respecteren wij. Toen de
gemeentesubsidie daalde, werd SWF gedwongen tot (a) meer private middelen
ophalen, (b) snijden in de kosten) en (c) naar een ander verdienmodel over te
stappen. Ook omdat het publiek al jaren terug gaf via evaluatie dat meer
variatie in food wenselijk was. Kortom: we hadden het graag Rijswijks
ingevuld, waarmee de nu roerende plaatselijke ondernemers de “externe
foodtrucks” hadden voorkomen.
• Ad 4 De verbinding op zondag via de Vredenburchweg/Ruysdaalplein met Oud
Rijswijk is inderdaad al jaren een hersenkraker voor ons. Daar hebben wij het
voorgaande editie uitgebreid met de winkeliersvereniging over gehad, en ook
die hadden samen met ons geen goede oplossing, waardoor in gezamenlijkheid
is besloten het zo te doen. Dit jaar is wat dat betreft niet anders, maar we
houden ons aanbevolen voor goede suggesties. Klagers hebben hopelijk wel

17

•

•

gezien dat er rond de Naald en het Akkertje een levendig sportfestijn is gepland
dat zich nu eenmaal niet in de buurt van de Herenstraat laat organiseren.
Overigens hadden we onlangs contact met de voorzitter van de
winkeliersvereniging over de zondag van het SWF en ons bereikte geen
wanklank over elk van onze plannen. Integendeel, ze was juist erg optimistisch
over de zondag. Dus wij kunnen de kritiek niet zo goed plaatsen. Wel is ons
opgevallen dat veel winkels op deze koopzondag gesloten waren.
Ad 5 Ook wij zouden graag de productiekosten zien dalen, en om die reden zijn
erg veel offertes uitgevraagd om de prijs te drukken. Het feit dat na vele
afhakers uiteindelijk maar drie evenementenbureaus bereid bleken om het
SWF te organiseren (vanwege knellend budget en de hoeveelheid werk die het
met zich meebrengt) sterkt ons in de gedachte dat we sober met de financiën
omgaan. Ook het aantal vrijwilligersuren dat in het SWF wordt gestoken laat
zien dat velen met ons bereid zijn iets om-niet te doen voor het feest van de
Rijswijkers. Vanzelfsprekend kan een festival altijd kleiner en tegen lagere
kosten worden georganiseerd. Precies dat gesprek over diverse scenario’s
eindigde op het Gemeentehuis in de huidige constructie die weer voor drie
edities is verlengd. Maar ik begrijp best dat er altijd wel kritiek mogelijk is op
bepaalde uitgaven en dat keuzes altijd anders kunnen worden gemaakt. Wel
durf ik de stelling aan dat de huidige opzet van het festival (3 dagen, twee
feestavonden in de Naald) niet goedkoper kan. Het gaat om ongeveer 3 euro
per bezoeker, en als je alles meerekent van ons budget (dus inclusief private
inbreng) gaat het om circa 8 euro voor drie dagen feest zonder toegangsprijs.
Sommigen kwalificeren dat blijkbaar als extreem hoog, maar bestuur SWF
vindt dat best goed verdedigbaar.
Ad 6 Geen alcohol op vrijdag is inderdaad iets nieuws. Het nieuw gekozen
evenementenbureau heeft daar uitstekende ervaringen mee en hebben ons
overtuigd dit een keer uit te proberen. Dat was ook voor ons spannend. Daar
lag overigens geen enkel paternalistisch motief aan ten grondslag – ons bestuur
dat zelf ook best van alcohol houdt moest erg aan het idee wennen. Daarbij
speelt wel dat veel jongeren (en hun ouders) ons regelmatig hadden laten
weten dat de aanwezigheid van alcohol vervelende effecten met zich mee kan
brengen. Overigens ook in het kader van orde en veiligheid. En na 10 edities
met alcohol vonden wij het niet onlogisch om een keertje een avond zonder uit
te proberen. De berichten die ons over de vrijdagavond bereiken zijn overigens
juist erg positief.

Wie voor zoveel mensen zoveel verschillende onderdelen organiseert, ontkomt
niet aan kritiek en verschillende waardering van hetgeen wij graag via liefdewerk
en oud papier voor de Rijswijkse gemeenschap doen. Overigens niet altijd
motiverend voor bestuursleden.
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4 Financiën 2019- budgettaire stress
De editie 2019 was voor het bestuur van het Strandwalfestival een jaar met
budgettaire stress. De gemeentesubsidie was gedaald met € 15.000, terwijl de
(uitgaven-)ambities juist waren gestegen. Hierdoor is editie 2019 vertrokken op
een te ambitieus sponsorbijdrage-programma. Dat zullen we voor de editie 2020
neerwaarts moeten bijstellen, want de risico’s van onderdekking en budgettaire
stress waren bij de editie 2019 eenvoudigweg te groot. Dat de begroting
uiteindelijk is gerealiseerd, danken we aan grootse inspanning van het bestuurslid
sponsorzaken die hiervoor hartelijk wordt bedankt. Naast de gemeentesubsidie en
de bijdragen uit fondsen (Fonds 1818, het Prins Bernhardfonds, het Tijdgatfonds,
het Hagendoornfonds en Stg. JRE Culibus), zijn 22 bedrijven bereid gevonden
substantieel bij te dragen aan het Strandwalfestival. Verder was deze editie een
nieuw verdienmodel van de horeca van kracht hetgeen substantieel zoden aan de
dijk heeft gezet. De opbrengsten uit de actie Geef & Beleef en de opbrengst uit de
commerciële verhuur van kramen tijdens de Strandwalmarkt zijn relatief
bescheiden, maar niet onbelangrijk. Tot slot waren er overige inkomsten,
waaronder sponsoring via het evenementenbureau Sport Heroes. Samengenomen
is € 20.841 meer aan inkomsten gerealiseerd dan begroot.
Hoofdlijn

Begroting

Realisatie

Verschil

Baten
Subsidie Gemeente Rijswijk
Fonds 1818
Prins Bernhardfonds
Tijdgatfonds
Hagendoornfonds
Stg. JRE Culibus
Sponsors (#22)
Kick back horeca
Actie Geef & Beleef
Commerciële kramen Strandwalmarkt
Sponsorinkomsten via SBG / Sport Heroes
Overig

€ 262.100
€ 180.000
€ 20.000
€0
€0
€0
€0
€ 53.000
€ 9.100
€0
€0
€0
€0

€ 282.941
€ 180.000
€ 20.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 46.848
€ 14.104
€ 551
€ 950
€ 1.214
€ 5.274

€ 20.841
€0
€0
€ 5.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 4.000
-€ 6.152
€ 5.004
€ 551
€ 950
€ 1.214
€ 5.274

Lasten
Kosten bestuur
Kosten communicatie
Kosten organisatie evenementenbureau
Kosten gasten / versnaperingen
Kosten aanloopperiode

€ 285.945
€ 7.200
€ 27.500
€ 40.500
€ 5.500
€ 1.500

€ 287.441
€ 7.971
€ 24.881
€ 40.500
€ 8.844
€ 1.500

€ 1.496
€ 771
-€ 2.619
€0
€ 3.344
€0

€ 4.250
€ 41.992
€ 5.345
€ 1.250
€ 150.909

€ 4.250
€ 41.992
€ 5.345
€ 1.250
€ 150.909

€0
€0
€0
€0
€0

-€ 23.845

-€ 4.500

€ 19.345

Kosten strandwalmarkt
Programmakosten artiesten
Kosten familiedag
Kosten horeca
Productiekosten
Saldo van baten en lasten
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In de begroting was rekening gehouden met extra uitgaven voor een avondvullend
programma gericht op jongeren tussen 13 en 19 jaar. De gepresenteerde cijfers
geven een beeld op hoofdlijnen tot en met oktober 2019. Ook presenteren wij een
volledige specificatie van de kosten; zie hierna voor details.
Bestuurlijk was ingezet op de werving van extra inkomsten via fondsen en
sponsors, terwijl gesneden is in de bestuurlijke kosten (inclusief werving en
communicatie). In de begroting was verder rekening gehouden met extra uitgaven
voor het uitbreiden van activiteiten en de inzet van beveiliging/verkeersregelaars.
Gedurende het verslagjaar is verder besloten geen Strandwalkrant uit te brengen
die gefinancierd zou moeten worden via extra sponsorinkomsten, eenvoudigweg
omdat blijkt dat met de private bijdragen voor het festival een plafond is bereikt.
Ook dat is een belangrijke les voor de editie 2020.
Voor het overige is de begroting conform de strategische planning uitgevoerd:
extra gegenereerde inkomsten komen ten goede aan de programmering. SWF
werkt volgens het adagium: hoe succesvoller sponsoring des te meer beschikbaar
is voor goede artiesten. Zowel Strandwal Helemaal Fresh (vrijdagavond) als
Strandwal by Night (zaterdagavond) zijn volledig privaat gefinancierd.
Tot slot is belangrijk te vermelden dat het leeuwendeel van de uitgaven van het
Strandwalfestival verloopt via een door het bestuur Stichting Standwalfestival
geaccordeerde uitgavenbegroting die vervolgens is uitgevoerd door het
evenementenbureau Sport Heroes. Het gaat daarbij om € 263.745. De overige
uitgaven (€ 23.696) lopen rechtstreek via het bestuur Stichting Standwalfestival.
Alleen voor die laatste categorieën uitgaven is het mogelijk om de afwijking van de
begroting te presenteren. Aan kosten voor verzekeringen, bestuurskosten en
administratiekosten is iets meer uitgegeven dan begroot, maar hier staat een
onderuitputting van de communicatiekosten tegenover. Aan kosten van
versnapering van gasten en sponsors is meer uitgeven dan begroot, simpelweg
omdat een succesvollere batenstrategie ook leidt tot de uitnodiging van meer
sponsors om het evenement bij te wonen.
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Specificatie kosten

Begroting

Realisatie

Verschil

Kosten bestuur
Verzekering/bankkosten/kantoorkosten

€ 7.200
€ 800

€ 7.971
€ 503

€ 771

Bestuurskosten
Administratie

€ 5.400
€ 1.000

€ 5.968
€ 1.500

Kosten communicatie

€ 27.500

€ 24.881

Communicatie + social SH
Communicatie via bestuur

€ 9.000
€ 18.500

€ 9.000
€ 15.881

Kosten organisatie evenementenbureau

€ 40.500

€ 40.500

€0

Kosten gasten / versnaperingen

€ 5.500

€ 8.844

€ 3.344

Kosten aanloopperiode

€ 1.500

€ 1.500

€0

Kosten strandwalmarkt

€ 4.250

€ 4.250

€0

€ 500
€ 500

€ 500
€ 500

Podium Jozef Israelslaan
Bonifatiuskerk

€ -2.619

Jeugdpodium

€ 750

€ 750

Hoofdpodium

€ 1.000

€ 1.000

Attracties
Overige kosten

€ 1.000
€ 500

€ 1.000
€ 500

Programmakosten artiesten

€ 41.992

€ 41.992

Programma vrijdag:
Programma zaterdag:

€ 9.025
€ 32.967

€ 9.025
€ 32.967

Kosten Familiedag

€ 5.345

€ 5.345

Sportochtend
Kindershow

€ 750
€ 1.595

€ 750
€ 1.595

Scouting
Het Akkertje

€ 1.200
€ 550

€ 1.200
€ 550

Groei&Bloei
Jazzmiddag

€ 350
€ 900

€ 350
€ 900

€ 1.250

€ 1.250

€0

Productiekosten

€ 150.909

€ 150.909

€0

Locatie inventaris
Podia/steigers

€ 20.008
€ 17.503

€ 20.008
€ 17.503

€ 638
€ 707

€ 638
€ 707

Geluid podia
Licht en electra

€ 16.796
€ 20.524

€ 16.796
€ 20.524

Meubilair
Communicatie

€ 11.996
€ 904

€ 11.996
€ 904

Kosten horeca

Stagemanagers
Vouwtenten en overig

€ 582

€ 582

Afval/schoonmaak/toiletten

€ 7.331

€ 7.331

Catering, crew en artiesten

€ 6.426

€ 6.426

Bewegwijzering

€ 700

€ 700

Transport
Productieleiding en uitvoering

€ 2.079
€ 14.000

€ 2.079
€ 14.000

Personeel
Beveiliging & EHBO

€ 21.716
€ 8.500

€ 21.716
€ 8.500

€ 500

€ 500

€ 285.945

€ 287.441

Huur bus

Overige posten
Totaal kosten
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€0

€0

€ 1.496

Bijlage 1: Verslag evaluatie Dienstenoverleg Strandwalfestival 2019
Agendapunten 18-09-2019
1. Opening / mededelingen

2. Toelichting organisatie
verloop evenement

3. Schouw

4. Verkeersmaatregelen

Aanwezigen; Ana Hofstra- Lopes (voorzitter en notulist),
Marc Boshoff (Sport Heroes), Eric Bal (24- 7 Event
Support), Roelof van den Bos (Politie), Dennes Soekhoe
(Veiligheidsregio) Marco v/d Wilk (IOG), Himradj
Sidhoe (IOG) en Pim Hydra (GHOR).
De organisatie is over het festival zelf heel tevreden,
goed verlopen. Alle interne partijen hebben zich tijdens
de evaluatie positief uitgesproken. Er waren wat
verbeterpuntjes die door de bezoekers onopgemerkt
zijn gebleven. Het was de drukste editie tot nu toe. Of het
volgend jaar ook zo kan worden georganiseerd moet nog
worden uitgezocht, het budget zal volgend jaar minder
worden.
Alles is goed gegaan en was in orde, alleen is een
vertegenwoordiger van de brandweer is allen op de
vrijdag geweest. Zaterdag heeft de brandweer niet
kunnen kijken naar de veiligheid van twee podia.
Bouwinspecteur Ton heeft het wel kunnen inspecteren.
Verder had Ton op de vrijdag een opmerking over een
tent. Er werd getwijfeld aan de wijze waarop de pinnen
in de grond waren gevestigd. De vraag is of het bij een
bepaalde windkracht blijft staan. Marc zal hiervan
technische gegevens mailen.
Marc merkt op dat Frank een sterke voorstander was
om de weg bij de Van Vredenburchweg vanaf Burg.
Elsenlaan naar het bruggetje ingang park niet werd
afgesloten. Het was achteraf wel beter geweest om dat
het erg druk door overstekend publiek lopend, met
brommers en fietsen. Vooral zaterdag was het overdag
drukker door de marktbezoekers en eventbezoekers
samen. Handhaving en politie hebben toen de kruising
afgezet om de doorstroom van bezoekers veilig te laten
verlopen. Zijn suggestie voor volgend jaar is om het toch
af te zetten. De politie en IOG zijn hebben dit ook zo
ervaren. Roelof was blij met handhaving, zij hebben
goed kunnen ondersteunen.
Bevindingen Frank:
Ontbreken van borden hekken op de hoek van
Vredenburchweg/ Ruysdaalplein. Waardoor de auto’s
de van Vredenburchweg inreden en achteruit terug
moesten rijden. Volgens Marc stond er op het
Ruysdaelplein een omleidingsbord en vlak voor het
Julialaantje stond ook een bord met verkeersregelaar.
De paaltjes bij het Julialaantje waren er uit, daardoor
konden de bewoners er met hun auto door. Roelof en
Marco bevestigen dat. Pim heeft op de zaterdag
opgemerkt dat automobilisten die vanuit de scouting
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kwamen het Julialaantje zijn opgereden. Het is een
enkelbaanweg misschien handig om daar voor volgend
jaar rekening mee te houden. Marc merkt op dat men
daar niet mag inrijden, de vraag is of de organisator daar
dan verantwoordelijk voor is. Naar de scouting kan er
door de organisator volgend jaar wel gecommuniceerd
worden dat hun bezoekers daar niet met de auto mogen
komen.
Afzetting Josef Israellaan dynamisch tegenover het
podium, of dat past bij calamiteit hulpdiensten. Volgens
de brandweer was dit zoals afgesproken en was het zo
correct uitgevoerd. Marc: het was zelfs beter geregeld
omdat de verkeersregelaars hun eigen auto’s bij zich
hadden en zodoende bij een calamiteit zoals
afgesproken hadden kunnen weg rijden.
Veel geparkeerde auto’s Van Vredenburchweg tussen
brug Elsenlaan en Don Boscolaantje. Marc: dat was niet
de bedoeling maar daar is helaas geen parkeerverbod
van toepassing. Als het daar afgesloten was geweest
hadden ze daar niet kunnen staan. Zeker een
aandachtspunt voor volgend jaar. Roelof: daardoor
hebben zij het in overleg ook afgesloten om mede het
parkeren daar te voorkomen. Marc: Er waren twee
vliegende keep verkeersregelaars, die zouden eigenlijk
alleen helpen bij overstekend publiek, maar zijn de
eerste 2- 3 uur alleen bezig geweest om te voorkomen
dat daar geparkeerd werd. Met een afstand van 150
meter verliep dat niet altijd goed. Himradj: volgend jaar
zullen er aan de bewoners die tegenover Don Bosco
wonen kaarten uitgedeeld worden, deze dienen zij in de
auto aanwezig te hebben. Het gaat om 10 a 13 woningen.
Met een bewonersbrief is het ook goed op te lossen.

5. Indeling
evenemententerrein

Auto reedt tegen het verkeer in Huys te Werve laan van
parkeerterrein naar achterzijde podium. Marc: dat was
geen personeel want deze waren er vroeg al. Geen idee
wie dat was, misschien een bandbusje. Maar de
organisatie is het niet opgevallen.
Marco vond de indeling beter als voorgaande jaren, de
aansluiting naar het bos was beter. Ook de
kraamhouders waren blij met de opstelling, feedback
was goed. Marc: verbinding tussen de markt en de naald
was beter. Nu de markt is opgeschoven was er geen
natuurlijke manier op fietsen te stallen. De
fietsenstalling is daardoor verplaats, maar alsnog was
vooral op de zaterdag niet voldoende ruimte voor de
fietsen. Vanaf de brug tot aan de kruising stonden er
fietsen. Roelof: als de Van Vredenburchweg volgend jaar
kan worden afgehekt kan er daar de linke rijstrook
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6. Beveiliging en
toegangscontrole

7. Onregelmatigheden

behouden worden voor de calamiteitenroute en rechts
door middel van halve hekken en fietsenrekken een
fietsenstalling gecreëerd worden. Dat zou
overzichtelijker zijn en beter te handhaven. Met hekken
voor de fietsenrekken kunnen mensen ook niet zomaar
overstappen naar de ander kant van de straat. Wel met
een aantal openingen tussendoor, maar daardoor wel
veiliger over te steken. Roelof: heeft een voorkeur voor
het afhekken van de verharde wegen naast het podium.
Door het podium naar voren te schuiven. Deze i.v.m. met
struikelgevaar voor publiek bij een calamiteit. Marc: is
het daar niet mee eens, er zou dan worden gekort op het
evenemententerrein. Terwijl het nu eigenlijk voller
begint te raken. Roelof geeft aan dat het een idee is en
een andere oplossing ook een mogelijkheid kan zijn.
Bijvoorbeeld met lampstrippen bij de afscheiding. Marc
geeft aan dat het wel een voorkeur heeft om het terrein
in zijn algemeen beter te verlichten.
Marc vond het goed gaan. Hier en daar is er een
verdwaalde fles cola gevonden (ongeveer drie). Volgen
Pim heeft hij van het EHBO personeel mee gekregen dat
zij drie personen zijn geholpen, bij wie er drugs in hun
systeem zat. Eén is er met ambulance afgevoerd. Marc en
Eric waren van twee gevallen op hoogte. Een meisje dat
teveel geblowd en een man was onder invloed van
ketamine. Volgens Eric is het binnen smokkelen van
drugs moeilijk te voorkomen omdat deze vaak goed
verstopt kunnen worden. De beveiliging heeft geen
gevonden drugs kunnen innemen. Pim zegt dat gezien
de grote van het evenement het overal wel mee valt.
Roelof weet dat er iemand iets onbekend te drinken
kreeg van een ander en dat het volgens hem raar
smaakte maar toch op dronk. Daar is hij onwel van
geraakt, hij is door iemand van de organisatie naar huis
gebracht. Uit angst dat hij in een sloot zou vallen. Roelof
zegt dat wat hij gezien heeft van de controle, de
beveiliging het goed heeft gedaan. Terrein is ook schoon
achter gelaten, er is op de vrijdag en zaterdag ook door
de beveiliging assistentie verleend aan de politie om de
bezoekers van het terrein en de omgeving te begeleiden.
Marc vond de dienstdoende vrouwelijke agenten een
aanvulling omdat ze goed benaderbaar waren en
vriendelijke uitstraling hadden. In de middag hadden
zich ook agenten in opleiding aangemeld op het terrein.
Dat was volgens Roelof niet de bedoeling. Ook
assistentie van Marco en Himradj zijn zowel door de
organisator en de politie als prettig ervaren.
Een incident zoals in een nieuwsbericht naar buiten is
gebracht, was niet zoals bericht. Op de Lindelaan was
wapen incident. Een politie eenheid met honden was op
de terugweg tegen een klein incident gelopen en hebben
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voor de zekerheid hun assistentie aangeboden. Volgens
Roelof was dat niet nodig en zijn de agenten snel weer
vertrokken. Echter was er toen al een foto genomen. De
personen die even niet mee werkten waren ook snel
daarna weer weg. Er zijn verslagen van de
nachtbewaking als deze nodig zijn meldt Eric, maar ook
volgens de beveiliging was er weinig aan de hand. Op de
vrijdag probeerden bij het weggaan jongeren moeilijk/
stoer te doen en ook hier is het niet uit de hand gelopen.
In totaal zijn er twee personen tijdens het festival door
de beveiligers van het terrein gestuurd. Deze waren
dronken/ aangeschoten. Vrijdagavond was er een klein
vechtpartijtje zij zijn zonder problemen van het terrein
begeleid. Verder is een oudere dame zaterdag overdag
onwel geraakt. Dat bij de kruising van Burg. Eisenlaan/
van Vredenburchweg. Een Verkeersregelaar heeft haar
gespot en er is een ambulance voor haar gebeld.

8. Verloop oorspronkelijke
staat terrein

Voor de politie was er even verwarring over waar de
lampionnen optocht begon. Het was vanuit de kerk i.p.v.
kinderboerderij ‘t Akkertje. Marc vraagt of er voor de
oversteek van de mensen die deelnemen aan de optocht
een volgende keer een tijdelijk afzetting kan komen,
voor het veilig kunnen oversteken. Vrijdag was het
bekend dat Lange Frans als surprise act op zou treden.
Dit is door de organisatie stil gehouden om een bepaald
soort publiek te weren.
Is goed gegaan elke dag momenten gepakt om het
schoon te vegen, dinsdag voor het laatst. Er waren wat
randen kapot, maar het had geregend en was daarom
niet schokkend. Wat Marc wel opviel dat er veel kleine
plastic stukjes achter bleven, deze waren moeilijk op te
ruimen. Van John kreeg hij mee dat deze met een soort
stofzuiger goed op te zuigen is. Het zou fijn zijn als zij
daar volgend jaar gebruik van kunnen maken. De bomen
waren van te voren gesnoeid. Langs het pad aan de
achterkant (backstage), wil men graag van de gemeente
stalen platen. Vooral als het regent schuiven/ glippen
gewone platen weg. Zo was de brug niet goed om op te
rijden. Rijplaten zouden beter werken. Hopelijk is er
volgend jaar een nieuwe brug.

Lijst onderzoeken mogelijkheden:
• afsluiting en rij fietsrekken en lage hekken zoals in het overleg besproken;
• verlichting De Naald + randen verhade deel;
• rijplaten brug
• afzetten weg voor oversteek lampionnentocht.
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Bijlage 2: Facts & figures 2009-2019
Facts & Figures Strandwalfestival sinds 2009
Samenstelling inkomsten SWF
(x 1.000 euro van 2019)

Subsidie Gemeente Rijswijk
(x 1.000 euro van 2019)
240

Sponsors

320

Subsidie Gemeente Rijswijk

220
200

280

180

240

160

200

140

160

120

25

Kosten per bezoeker SWF (in euro 2019)

20

Subisdie

Sponsors

50

Ontwikkeling betrokkenheid
SWF 2009-2019

120

40
15
10

80

30
20

22

15
5

40

10
13

13

13

11

10

0

9

8

7

0

5

0

Bezoekers x 1.000

Sponsors

Kramen - schaal rechts

Uitgaven SWF 2019 x €1.000
25

Inkomsten SWF 2019 x €1.000

29

42

107

151

180
41

Productiekosten
Kosten artiesten
Overig

Evenementenbureau
Communicatie

Gemeente Rijswijk

Specificatie productiekosten 2019
14

38

22

23

36
19

Licht & geluid

Beveiliging/verkeersregelaars

Podia

Meubilair/inrichting

Personeel

Overig
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Sponsorgelden

Kerncijfers Gemeente Rijswijk

(data Centraal Bureau voor de Statistiek)

Samenstelling bevolking
50.000

< 25 jaar

25-45 jaar

65-80 jaar

> 80 jaar

45-65 jaar

Samenstelling bevolking
60.000

Autochtoon

Allochtoon

50.000

40.000

40.000

30.000

30.000

20.000

20.000

10.000

10.000

0

0

Samenstelling huishoudens

Gemiddeld inkomen x € 1.000

30.000

Nederland

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

35

20.000

32
29

10.000
26
23

0
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Eén persoon

Zonder kinderen

Met kinderen

Het Strandw alfestival verbindt de Rijsw ijkse gem eenschap
De kernboodschap van het Strandw alfestival (SWF) is om inw oners, lokale organisaties en bedrijven in Rijsw ijk
duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens het SWF maken zij kennis met de vele activiteiten, die tal van organisaties en
verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en maatschappelijk w erk te bieden hebben. Het festival
is primair bedoeld om de sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden.
Het Strandw alfestival draagt bij aan het zichtbaar maken, verbinden en versterken van het brede Rijsw ijkse culturele,
sportieve en maatschappelijke aanbod. De sterke culturele punten van Rijsw ijk komen tot uiting in de gevarieerdheid en
de kw aliteit van het festivalprogramma. Een festival dat alleen mogelijk is door de w il en w ens om elkaar te ontmoeten
en elkaar te versterken om zo sámen iets w aardevols neer te zetten! Het versterken van de Rijsw ijkse identiteit en het
op de kaart zetten van de stad w il de stichting SWF in nauw e samenw erking met de gemeente bereiken. Het SWF
genereert spin-off effecten: contacten en verbindingen die ontstaan onder en tussen inw oners, organisaties en
bedrijven, die garant staan voor een duurzame relatie in de toekomst.
Het SWF beoogt niet alleen een spetterend w eekend te organiseren, maar ook de sociale cohesie van de Rijsw ijkse
w oon- en w erkgemeenschap te bevorderen. Zij zijn uiteindelijk het cement, de verbinding, voor een lokale
leefgemeenschap. Het Strandw alfestival is sinds 2009 uitgegroeid tot het jaarlijkse ontmoetingsfestival voor Rijsw ijkers.
Het bezoekersaantal is van 14.000 in 2009 opgelopen tot meer dan 35.000 in 2019.
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Bijlage 3: Sfeerimpressie
Aftermovie: https://nl-nl.facebook.com/Strandwalfestival/videos/494031017846568/
Foto impressie via https://www.strandwalfestival.nl/
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1. Het Rijswijkse Strandwalfestival: een feest van ontmoeten en verbinden
Het Strandwalfestival (SWF) bestaat sinds 2009 en is uitgegroeid tot het jaarlijkse gratis
ontmoetingsfestival voor en door Rijswijkers. In 2008 deed de toenmalige burgemeester Ineke van
der Wel het voorstel een lokaal evenement te organiseren dat verbinding en versterking tussen
bewoners, bedrijven en werknemers van Rijswijk als doel moest hebben. Daarmee was het SWF
geboren. Tijdens het SWF komen organisaties en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport
en maatschappelijke ondersteuning samen. Het SWF is voor de Rijswijkers bedoeld, maar ook
inwoners van buiten de gemeentegrenzen zijn van harte welkom. Het bezoekersaantal is van 14.000
in 2009 opgelopen tot 30.000 in 2018.
1.1. Gemeente Rijswijk
Rijswijk is een groene, welvarende, ondernemende, multiculturele en duurzame gemeente in de
Randstad. De stad telt zo’n 52.000 inwoners en verwelkomt dagelijks nog eens ruim 38.000
werknemers uit de regio die onder andere werkzaam zijn bij grote bedrijven in de Plaspoelpolder.
Als voorstad van de residentie kent Rijswijk een rijke historie. In Huys Ter Nieuburch werd - inmiddels
322 jaar geleden - in 1697 de Vrede van Rijswijk gesloten. De Naald, een obelisk in het Rijswijkse bos,
herinnert aan dit moment. Het is een wens van het gemeentebestuur om meer exposure te geven
aan de Vrede van Rijswijk. Het SWF levert hieraan een bijdrage, doordat De Naald een centrale
ontmoetingsplek is tijdens het SWF. Daarnaast ziet het bestuur graag dat de inwoners en forensen
van Rijswijk op aantrekkelijke wijze met elkaar verbonden worden. Ook daaraan levert het SWF een
bijdrage.
1.2. Naamgeving festival
Een strandwal is een plek waar de eerste bewoners hun huizen neerzetten op een prehistorische
duinenrij. De Rijswijkse strandwal is de huidige Van Vredenburchweg – vroeger de Zandweg
genaamd - en loopt door Oud-Rijswijk via de Herenstraat tot aan de Haagweg. Het jaarlijkse festival
vindt plaats op een deel van dit terrein, waardoor de naam Strandwalfestival is gekozen. Een deel
van de Van Vredenburchweg wordt jaarlijks in de aanloop naar het festival omgedoopt tot de
Strandwalboulevard.
1.3. Doel van het Strandwalfestival
De kernboodschap van het SWF is inwoners, lokale organisaties en bedrijven in Rijswijk duurzaam
met elkaar te verbinden. Het SWF draagt bij aan het zichtbaar maken en versterken van het brede
Rijswijkse culturele, sportieve en maatschappelijke aanbod. Het festival is primair bedoeld om de
sociale cohesie in Rijswijk te versterken, groepen te verbinden en de Rijswijkse identiteit op de kaart
te zetten. Ook voor het College van Burgemeester & Wethouders en ambtenaren van de gemeente is
het SWF dé gelegenheid om te netwerken en te ontmoeten.
Met alle leeftijdsgroepen wordt in de programmering rekening gehouden. Zo speelt het SWF in op
trends, ontwikkelingen en behoeften in de (lokale) maatschappij. Het SWF is een krachtig instrument
om te investeren in de gemeenschap. Het SWF genereert spin-off effecten: contacten en
verbindingen die ontstaan onder en tussen inwoners, organisaties en bedrijven, die garant staan
voor een duurzame relatie in de toekomst.
Kenmerkend voor het SWF is dat:
• het bestemd is voor en gerealiseerd wordt m.m.v. de inwoners van Rijswijk,
• de inwoners zorgen voor een goed ambassadeurschap voor Rijswijk; zij zijn trots op hun stad,
• jongeren de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen op cultureel, sportief en
maatschappelijk terrein,
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•
•

het bijdraagt aan verdere verbinding,
historisch belang van de locatie benadrukt wordt: een kleurrijk samenzijn op de
prehistorische strandwal.

1.4. Projectorganisatie
De gemeente Rijswijk heeft het festival in 2009 geïnitieerd. In 2011 heeft zij aan het bestuur van het
SWF de opdracht verstrekt deze taak over te nemen (bijlage 1: samenstelling bestuur). Het bestuur
heeft de uitvoering van het festival sinds 2019 uitbesteed aan Sportief Besteed Groep.
Het bestuur SWF komt eenmaal per maand bij elkaar om bestuurlijke zaken, fondsaanvragen en
donaties te bespreken en te kijken naar de voortgang. Het eerste deel van de vergadering sluit een
afvaardiging van Sportief Besteed Groep aan voor het bespreken van praktische zaken die betrekking
hebben op de uitvoering van het festival.
Ter verantwoording naar de subsidiegever, sponsoren en fondsen wordt na afloop van het festival
een evaluatie opgesteld. Deze evaluatie heeft tot doel de sterke en zwakke punten van het festival te
inventariseren en verbeterpunten te benoemen zodat SWF met de uitkomsten in de komende editie
voordeel kunnen doen.
Ook wordt in deze periode de jaarrekening opgesteld en een begin gemaakt met het werven van
fondsen en sponsors. De maanden januari tot en met augustus staan in het teken van verbinden.
Deze periode gebruikt de organisatie om contacten te leggen met nieuwe en bestaande
deelnemende organisaties en bedrijven. Er worden bijeenkomsten georganiseerd met als doel
gezamenlijk invulling te geven aan het festival. Deze bijeenkomsten zijn heel waardevol als
netwerkmoment voor de deelnemende organisaties.
1.5. Financiering
De gemeente Rijswijk stelt jaarlijks een substantiële subsidie beschikbaar. Daarnaast ontvangt het
bestuur bijdragen van fondsen en donaties van het bedrijfsleven. Dankzij de bijdragen van deze
partners is het mogelijk om een aantrekkelijk programma te bieden, zowel op de verenigingenmarkt
als op de muziekavonden in het Rijswijkse Bos. Naast directe financiële steun, leveren diverse
bedrijven en organisaties materiële bijdragen aan het festival. En niet in de laatste plaats dragen vele
vrijwilligers hun waardevolle steentje bij.

2. Het Strandwalfestival in 2019
In 2019 vindt de 11e editie van het SWF plaats op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september.
Om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken is de toegang geheel gratis.
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2.1. Het festivalterrein
Het terrein van het festival bestrijkt het gebied tussen
het Rijswijkse Bos, Het Akkertje, Don Bosco en de Van
Vredenburchweg (tussen het Don Boscolaantje en de
Jozef Israëlslaan). De Van Vredenburchweg wordt
tijdelijk omgetoverd tot Strandwalboulevard.

2.2. Samenwerking
Organisaties en instellingen
Meer dan 120 samenwerkende organisaties en verenigingen deden mee in 2018. Voorbeelden zijn
Rijswijkse Schouwburg, Scouting Rijswijk, verschillende scholen, kerken, woonzorginstellingen,
sportverenigingen, St. Trias, Museum Rijswijk, Te Werve Buiten, Historische Vereniging Rijswijk,
Kinderboerderij het Akkertje, Jeugdcentrum Don Bosco, Groei&Bloei, Bibliotheek aan de Vliet,
Welzijn Rijswijk en Brandweer Rijswijk.
Voor 2019 denken wij minstens evenveel partners te kunnen bereiken en met hen een
samenwerking aan te gaan.
Horeca
De 11e editie krijgt een food- en drinkcorner met foodtrucks in het Rijswijkse Bos. De coördinatie en
uitvoering hiervan ligt bij een externe partij. Lokale horeca verzorgt drankverkoop op de
Strandwalmarkt en in de VIP-tent.
Bedrijfsleven
Het SWF betrekt weer graag het Rijswijkse bedrijfsleven bij het festival. Dit is op verschillende
manieren mogelijk; met een geldelijke donatie (donateur), bijdrage in barter (leveren van diensten
waar een dienst tegenover staat) en leveren van dienst tegen een fikse korting (partner) tot een
substantiële geldelijke bijdrage met een aantal privileges (Vriend van …).
Vrijwilligers
De deelnemende organisaties bestaan grotendeels uit lokale organisaties en verenigingen. Zowel in
de voorbereidende fase als in de realisatie van het festival zetten honderden vrijwilligers zich in om
het festival mogelijk te maken. Dat komt vooral tot uiting in deelname aan de Strandwalmarkt en de
vele optredens die tijdens de Strandwalmarkt plaatsvinden op de podia.
2.3. Programmering
Vrijdag 13 september
Strandwal Helemaal Fresh
Vrijdagavond is het Rijswijkse bos terrein voor jongeren. Zij krijgen een modern en hippe
muziekavond aangeboden met artiesten van nu, zoals Famke Louise, Nienke Plas en Diaz & Bruno.
Naast jongeren zijn oudere bezoekers ook van harte welkom. Omdat het nuttigen van alcohol onder
18 jaar niet is toegestaan kiezen we ervoor de vrijdagavond te koppelen aan NIX18. De gehele avond
wordt geen alcohol geschonken, ook niet aan bezoekers ouder dan 18 jaar. Op die manier geven we
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het signaal af dat het SWF ook een evenement is voor Rijswijkse jongeren en dat zij een gave avond
kunnen hebben zonder alcohol.
Zaterdag 14 september
Strandwalmarkt
De Strandwalboulevard staat op zaterdag 14 september van 12.00-17.00 uur vol met
informatiekraampjes, workshops en activiteiten van het Rijswijkse verenigings- en bedrijfsleven. De
Strandwalmarkt start bij zorginstelling Onderwatershof en loopt door over de groenstrook aan de
Van Vredenburchweg richting de ingang van het Rijswijkse bos.
De Strandwalmarkt bestaat uit 4 zones: ouderen, cultuur, kinderen en gezonde leefstijl. In totaal is
plaats voor 120 standhouders. Zij kiezen zelf in welke zone zij staan. Naast het delen van informatie is
het de bedoeling dat standhouders activiteiten aanbieden aan bezoekers, zoals een mini workshop
zang of toneel, het maken van een groot Strandwalschilderij, een knutsel- of sportactiviteit.
Theaterartiesten maken de Strandwalmarkt extra levendig.
Het is niet toegestaan dat standhouders eten of drinken verkopen of gratis uitdelen.
Voor de gemeenteraad, college van B&W en ambtenaren wordt op de markt een Tijdelijk Stadhuis
neergezet. Vanuit deze tent gaan zij in gesprek met bewoners over actuele thema’s in de gemeente.
Daar waar de Strandwalmarkt eindigt verbindt het bospad de bezoekers met het festivalterrein rond
De Naald. Op dit festivalterrein vinden bezoekers een foodcorner, zijn kleine attracties voor de
kinderen en vindt vanaf 12.00 uur programmering plaats op het hoofdpodium.
Op de Strandwalmarkt en bij de Naald staan diverse podia waar Rijswijks talent de gelegenheid krijgt
zich te presenteren op het gebied van muziek, dans, zang, ballet, sport en nog veel meer.
•

•

•

•

Cultuurpodium
Dit podium staat op de Jozef Israëlslaan, in de buurt van Onderwatershof. Het podium maakt
deel uit van de ouderen- en cultuurzone. Op dit podium worden optredens gegeven door
Just Dance, Rijswijks Jeugd Theater, Balletstudio Marijke de Roo en nog vele anderen.
Bonifatiuskerk
In de kerk vinden optredens van koren en musici plaats die een meer klassiek repertoire
brengen. Deze optredens worden afgewisseld met rondleidingen in de kerk en demonstraties
van het kerkorgel.
Jeugdpodium
Dit podium staat in de kinderzone, op de groenstrook van de Van Vredenburchweg bij de
ingang naar het Rijswijkse bos. Het is een verhoogde vloer waar optredens plaatsvinden door
de Rijswijkse jeugd. De jongste ‘artiesten’ zijn 6 jaar en de oudste rond 18-20 jaar. Van dans
tot zang, van musical tot singer-songwriter.
Hoofdpodium
Dit podium staat in het Rijswijkse bos en is bedoeld voor optredens tijdens de
Strandwalmarkt en Strandwal By Night. Overdag wordt een programma neergezet met onder
andere lokale bandjes en eventueel A-artiesten. Bij afloop van de Strandwalmarkt wordt
door geprogrammeerd op het podium zodat het festival overvloeit in Strandwal By Night.

Strandwal dinner time
Om 17.00 uur eindigt de Strandwalmarkt en kunnen bezoekers terecht bij De Naald voor eten en
vertier. Op het hoofdpodium vindt programmering plaats met A-artiesten, kinderen vermaken zich
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bij de attracties en voor een hapje en drankje is de foodzone ingericht. Speciale loungeplekken
zorgen ervoor dat bezoekers gezellig samen kunnen zitten.
Lampionnentocht
Tijdens de Strandwalmarkt kunnen kinderen bij een partner op het festivalterrein een lampion
maken. Om 19.45 uur start vanaf deze locatie de lampionnentocht door het Rijswijkse bos richting
het Hoofdpodium. Traditiegetrouw kiest de burgemeester de mooiste lampion.
Strandwal By Night
Om 20.00 uur start Strandwal By Night. Verschillende optredens van A-artiesten en bands zorgen
voor ieder wat wils en samen maken we er een groot feest van.

Lampionnentocht 2018

Zondag 15 september
Zondag 15 september staat in het teken van de Strandwalfamiliedag. Van 10.00-16.00 uur vinden
activiteiten plaats op de groenstrook aan de Van Vredenburchweg en op het terrein van
Kinderboerderij ’t Akkertje, Don Bosco, Groei & Bloei en bij Te Werve Buiten. Parallel hieraan is het in
Oud Rijswijk traditiegetrouw koopzondag en zijn er diverse activiteiten.
Strandwal fris & fruitig
De zondagochtend wordt voor bezoekers vanaf 18 jaar sportief afgetrapt. Vanaf 10.00 uur kunnen zij
in het Rijswijkse bos en op de groenstrook aan de Van Vredenburchweg terecht voor sportieve
activiteiten. Een yogales, bootcamptraining, zumbales of jumpingfitness.
Von Fisennepark
Bij de partners rondom het Von Fisennepark is van 10.00-16.00 uur van alles te beleven. Er is een
vrijmarkt, muziek en Oudhollandse spelen. De scouting heeft een eigen kamp met demonstraties en
scouting gerelateerde activiteiten. Het jeugdcentrum Don Bosco en Groei&Bloei verzorgen
workshops en diverse activiteiten.
Te Werve Buiten
Bij Te Werve buiten vindt vanaf 15.00 uur een feestmiddag plaats met optredens van een DJ en
Jazzbandjes. Ook is er drinken en eten beschikbaar voor de bezoekers.
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Activiteiten scouting 2018

3. Aanloopperiode
De aanloop naar het Strandwalweekend is een continu creatief proces. De organisatie van het SWF
start haar werkzaamheden in het vroege voorjaar om burgers en organisaties te stimuleren actief
deel te nemen aan het evenement. Deze periode wordt gebruikt om contacten te leggen met nieuwe
en bestaande vrijwilligers, scholen, organisaties en bedrijven. Met hen worden de plannen overlegd,
de mogelijke onderlinge samenwerking besproken, ideeën en activiteiten vergaard en uitgewerkt
met als doel invulling te geven aan het programma van het SWF. In de aanloopperiode vinden
diverse activiteiten plaats om publiciteit en aandacht te genereren voor het SWF.
Strandwal On Tour
In samenwerking met lokale horecaondernemingen vinden in de aanloopperiode optredens plaats op
locatie door verschillende bandjes. Deze worden aangekondigd als Strandwal on Tour.
Voorbereiding met basisscholen
Bij de basisscholen wordt in de voorbereiding aandacht besteed aan het Strandwalfestival zodat het
bij de leerlingen alvast tot leven komt.
Rijswijk Talent Award
Bij dit Open Podium krijgt Rijswijks talent de kans hun podiumkunsten te presenteren. De beloning
voor de grootste talenten bestaat onder meer uit optredens op het SWF.
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4. PR en Communicatie
Via gedegen communicatie wil de organisatie zoveel mogelijk doelgroepen en belanghebbenden op
het SWF attenderen en hen betrekken in de periode voorafgaand aan het festival. Het resultaat van
deze aandacht is een zo’n groot mogelijke opkomst tijdens het festivalweekend.
Uitgangspunten van de communicatie zijn:
1. Het opvangen van signalen uit de omgeving en het vertalen van die signalen naar beleid en
communicatie.
2. Het ontwikkelen van toegespitste communicatie waarbij de doelgroepen jongeren en bewoners
met een buitenlandse achtergrond extra aandacht geniet.
3. Het benutten van bestaande communicatiemiddelen bij de deelnemende organisaties, zoals
buurtkranten en hun websites en via de sociale media: facebook en twitter, maar uiteraard ook de
lokale en regionale media en de website www.strandwalfestival.nl.
Voor de coördinatie van de communicatie heeft het bestuur SWF twee leden benoemd die
verantwoordelijk zijn en optreden als eerst aanspreekbare op deze portefeuille. De
marketingafdeling van Sportief Besteed Groep, Sport Heroes, richt zich op de uitvoering van social
media, persberichten en content op de website.

4.1. Communicatiemiddelen
Het SWF is bij uitstek een evenement voor alle leeftijdsgroepen. Alle vormen van communicatie
kunnen worden ingeschakeld om de diverse doelgroepen optimaal te bereiken.
Website
Strandwalfestival.nl is een belangrijke bron in aanloop naar het festival. Dit jaar maken we de
website extra levendig met vlogs, een spotify-speellijst, artiestenaankondigingen en de gelegenheid
tot het doen van donaties voor het festival.

58

Social Media
Facebook, Twitter en Instagram worden ingezet. In februari wordt gestart met de eerste berichten.
Naarmate het SWF dichterbij komt, wordt de intensiteit verhoogd en worden advertenties
toegevoegd aan de organische posts.
Posters
Er is een basisposter (A3-formaat) met een algemene aankondiging die bestemd is voor openbare
locaties, zoals stadhuis, bibliotheken, schouwburg, scholen, verenigingsgebouwen, sportclubs,
kerken, winkels e.d. De poster attendeert op het SWF en dient tevens als trigger om naar de website
(www.strandwalfestival.nl) te gaan voor meer informatie. Andere formaat posters zijn bestemd voor
o.a. abri’s en reclameborden.
Banieren/vlaggen
Ruim een maand voor het festival hangen de banieren al aan de lantaarnpalen op de doorgaande
wegen. Bij de toegangswegen naar Rijswijk staan frames die het binnenkomend verkeer attent
maken op het SWF. Winkeliersvereniging Oud Rijswijk hangt banners en vlaggen op.
Pers / Lokale media
Lokale media als Feel Good Radio, Omroep Rijswijk, het Rijswijks Dagblad, Super FM, Midvliet TV,
RTV West, Groot Rijswijk, de Rijswijkse Krant, Omroep West, de Telegraaf Haaglanden etc. besteden
regelmatig aandacht aan het festival met reportages en verslagen. De lokale, maar ook de regionale
pers, ontvangen persberichten. Het SWF beschikt over een uitgebreide lijst van de (lokale) pers met
contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers.
Advertenties
Met de lokale huis-aan-huisbladen sluit het bestuur dit jaar wederom een barter overeenkomst af
voor het plaatsen van redactionele artikelen, banners op de voorpagina en advertenties.
Strandwalkrant
Vorig jaar is een Strandwalkrant jubileumeditie uitgebracht. De krant is goed ontvangen. Ook dit jaar
kijken we naar de mogelijkheid een huis-aan-huis krant voor het SWF te realiseren.
Samenwerkingspartners
Wij vragen de deelnemende verenigingen, jongerengroeperingen, het bedrijfsleven en de horeca de
link van de SWF-website, Facebook en Twitter op hun eigen website te plaatsen. Andersom kunnen
we de websites van deelnemende organisaties koppelen aan de SWF-website. Zo zullen wij evenals
voorgaande jaren ook digitale posters toesturen met het verzoek deze op hun site en/of screen te
plaatsen.
Programmafolder
Kort voor het festival komt een programmafolder beschikbaar, inclusief plattegrond.
Straatnaambordjes: Strandwalboulevard
Op diverse plaatsen langs het boulevardtracé worden tijdelijk 10 Strandwalboulevard
straatnaambordjes geplaatst. Op het hek van Museum Rijswijk is een bord bevestigd met tekst en
uitleg over de betekenis van een Strandwal.
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Aankondigingsborden
Bij de podia staat op een aankondigingsbord de optredens met tijden per locatie vermeld.
Fotografie
Ook dit jaar zal contact worden gezocht met een fotograaf voor de verslaglegging van het
evenement. De foto’s worden o.a. ingezet op de website en de sociale media.
4.2. Planning communicatie

Wat
Facebook, Twitter, Instagram
Persberichten
Fotografie
Poster
Website
Wat
Facebook, Twitter, Instagram
Persberichten
Website

Wat
Facebook, Twitter, Instagram
Website
Poster
Advertenties
Samenwerkingspartners

Wat
Facebook, Twitter, Instagram
Persberichten
Outdoor media
Gastuitnodigingen
Persuitnodiging
Strandwalkrant
Wat
Facebook, Twitter, Instagram
Aankondigingsborden
Programmafolder
Wat
Facebook, Twitter, Instagram
Persberichten

Fase 1 – Februari t/m April
Omschrijving
Wie
1 keer week organisch posten
Sport Heroes
2 keer
Sport Heroes / Bestuur
Benaderen fotografen
Sport Heroes
Teksten aanpassen
Sport Heroes
Vlog online
Sport Heroes / Knijnenburg
Fase 2 - Mei
Omschrijving
Wie
1-2 keer week organisch posten
Sport Heroes
1 keer
Sport Heroes / Bestuur
Artiestenaankondigingen,
Sport Heroes / Knijnenburg
spotifylijst en vlogs
Fase 3 – Juni t/m juli
Omschrijving
Wie
2 keer week organisch posten en
Sport Heroes
betaalde advertenties
Programma online
Sport Heroes / Knijnenburg
Beschikbaar voor distributie
Knijnenburg
In media plaatsen
Bestuur
Inschakelen voor onder de
Sport Heroes / Bestuur
aandacht brengen SWF
Fase 4 - Augustus
Omschrijving
Wie
3 keer week organisch posten en
Sport Heroes
betaalde advertenties
1 keer
Sport Heroes / Bestuur
Ophangen vlaggen/banieren en
Knijnenburg
vervangen straatnaambordjes
Gereed voor verzenden
Bestuur
Half augustus verzenden
Bestuur
Gereed en verspreiden
Fase 5 – September tot aan Strandwalfestival
Omschrijving
Wie
Dagelijks organisch posten en
Sport Heroes
betaalde advertenties
Ophangen per locatie
Sport Heroes
Gereed voor verspreiden
Sport Heroes / Knijnenburg
Fase 6 – September na het Strandwalfestival
Omschrijving
Wie
1 keer week organisch posten
Sport Heroes
2 keer
Sport Heroes / bestuur
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5. Begroting
BATEN

Begroot

Subsidies

€ 180.000

Fondsen

€ 20.000

Sponsors (streven)

€ 73.000

Overige inkomsten

€ 9.100
Totaal Baten € 282.100

LASTEN

Begroot

Bestuur/administratie/fondsenwerving

€ 25.700

Communicatie

€ 9.000

Organisatie

€ 40.500

Gasten

€ 5.500

Aanloopperiode

€ 1.500

Strandwalmarkt

€ 4.250

Programmakosten

€ 41.991,50

Familiedag

€ 5.345

Productiekosten

€ 150.908,57

Kosten Horeca

€ 1.250
Totaal lasten € 285.945,07

SALDO BATEN - LASTEN

€ -3.845,07
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6. Risicoanalyse
Een jaarlijks terugkerend risico zijn de inkomsten uit sponsoring en fondsen. Ook de mate waarin het
bestuur mag rekenen op gemeentelijke ondersteuning op het gebied van communicatie en
facilitering is van belang. Terugkerend is het risico van slecht weer. Het bezoekersaantal wordt
hierdoor beïnvloed, omdat het festival zich grotendeels buiten afspeelt. Deze risico’s zijn acceptabel.
De programmering is zodanig, dat het festival niet geheel weersafhankelijk is. Met betrekking tot de
inkomsten wordt door het bestuur van de stichting extra ingezet op sponsor- en fondsenwerving.
Er wordt een veiligheidsplan opgesteld om alle risico’s in kaart te brengen met bijbehorende acties.
Dit veiligheidsplan is onderdeel van de evenementenvergunning.

Optreden Strandwalfestival 2018
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Bijlage 1: Bestuursleden
•
•
•
•
•
•
•

Koen Caminada, voorzitter
Paul Schott, secretaris en communicatie
Judith Olsthoorn, bestuurslid/communicatie
Hans van der Wel, penningmeester
Remco Zijlstra, bestuurslid/vrienden van & sponsorzaken
Eva Schotmeijer-Muus
Paul van den Heuvel

Koen Caminada (voorzitter): ‘Mijn motivatie is om bij te dragen aan sociale cohesie en het verbinden
van de lokale leefgemeenschap, want dat doet het Strandwalfestival’.
Paul Schott (secretaris/communicatie): ‘Het organiseren van evenementen en het verzorgen van de
communicatie zijn mijn passies. Het Strandwalfestival biedt mij daartoe alle mogelijkheden’.
Judith Olsthoorn (bestuurslid/communicatie): ‘Voor mijn rol in het bestuur is de focus op
communicatie. Na 10 jaar werk in ‘de reclame’ voor Rijswijkse ondernemers, 20 jaar wonen vlakbij
Oud Rijswijk en 25 jaar festivalganger, is dit een leuke uitdaging.’
Hans van der Wel (penningmeester): ‘Het Strandwalfestival geeft een goed gevoel en blije gezichten,
daar wil ik als Rijswijker graag mijn bijdrage aan leveren.
Remco Zijlstra (bestuurslid/vrienden van & sponsorzaken): ‘Ik probeer door middel van mijn
contacten het Rijswijkse bedrijfsleven (nog) meer te betrekken bij het Strandwalfestival.’
Eva Schotmeijer: ‘Al enige jaren lever ik met veel plezier mijn aandeel in de organisatie van het
Strandwal Festival, want wat is er leuker dan als Rijswijker een feest te helpen organiseren voor
Rijswijkers!’
Paul van den Heuvel: Al enkele jaren sponsoren wij (DELA) de lampionnenoptocht en is de
samenwerking tussen het bestuur en ons zeer goed. Ik als Rijswijker vind het mooi om te zien wat het
Strandwalfestival met ons doet namelijk alle Rijswijkers met elkaar verbinden. Ondernemers die
tijdens het Festival met elkaar in contact komen en de vreugde en plezier die ieder jaar weer naar
boven komt bij de mensen. Dit geeft energie!!!
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