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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 Strandwalfestival (SWF) 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 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/communicatie), Mark de Haan
(penningmeester/communicatie), Perry Telle (sponsorzaken), Eva Schotmeijer (lid),
Paul van de Heuvel (lid). Alle bestuurders zijn onbezoldigd; er zijn ook geen
onkostenvergoedingen verstrekt.
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Het bestuur SWF kwam op vastgestelde data bij elkaar om voortgang te bespreken (1e
maandag van de maand). De bespreking was steeds in bijzijn van medewerkers van het
organisatiebureau Sport Heroes, van een ambtenaar van de Gemeente Rijswijk en
vertegenwoordigers van de Schouwburg Rijswijk, mede namens de ‘Kracht van
Rijswijk’ (Rijswijkse Schouwburg, Trias, Bibliotheek aan de Vliet, Welzijn Rijswijk en
Museum Rijswijk); zie bijlage 4 voor alle verslagen. Allen hebben daarbij goede inbreng
gehad in het programma, waarvoor dank.

In de bestuursvergaderingen werden strategie, bestuurlijke zaken, communicatiebeleid en zaken aangaande fondsen en sponsering besproken; zie bijlage 5.
Het bestuur SWF is veel dank verschuldigd aan organisatiebureau voor de uitstekende
organisatie van het festival. Het is zonder aarzeling mede aan Sport Heroes te danken
dat de 13e editie van SWF de boeken in zal gaan als beste.
1.3 Hoofdlijn Strandwalfestival
De organisatie van het SWF kijkt zeer tevreden terug op de drie meer dan geslaagde
festivaldagen van het weekend van 9, 10 en 11 september 2022 in Rijswijk: ruim
40.000 bezoekers, prachtige optredens en een markt met ruim 80 kraampjes. Ondanks
een natte start op de vrijdagavond groeide het festival tijdens een verder zonnig
weekend uit tot een fantastische happening. Mooie ontmoetingen, een geweldige
sfeer, sportievelingen en veel lachende gezichten. Rijswijk heeft zich weer van haar
beste kant laten zien.
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Woensdag 7 september vond de
eerste Strandwalbeurs in de
Rijswijkse Schouwburg plaats,
georganiseerd in samenwerking met
de Rijswijkse ondernemersvereniging
BBR. Alle Rijswijkse ondernemers
waren uitgenodigd. De
Strandwalbeurs is in het leven
geroepen om Rijswijkse
ondernemers de kans te geven met
elkaar te netwerken en elkaar zo te versterken. Wethouder Van Damme opende de
beurs die door 180 deelnemers werd bezocht.
Het festival begon op de vrijdagavond met Strandwal 100%
Fresh, de alcoholvrije feestavond voor de Rijswijkse jeugd.
Op het PLUS Jongenotter podium traden DJ Daim, NOBU,
Kevin, Johnny 500, Bilal Wahib met als klapstuk aan het
eind van de avond Freddy Moreira op. Samen maakten zij
er ondanks de soms pittige regenbuien een groots feest
van. Een mooi begin van een prachtig verder zonovergoten
festivalweekend.
Op de Strandwalmarkt - verdeeld over de Van
Vredenburchweg en het Teddy Scholtenpark - stonden ruim 80 kraampjes met lokale
organisaties, bedrijven en activiteiten. Lokale talenten maakten van de
zaterdagmiddag op het Cultuurpodium / Kracht van Rijswijk, het Plus
Jongenotterpodium, Ton’s on tour/DELA podium en in de Bonifatiuskerk weer een echt
Rijswijks feestje van. De kleurrijke stoet van de DELA Lampionnenoptocht trok met 250
lampionnen en de brassband voorop door het verlichte Rijswijkse Bos en zorgde voor
een indrukwekkend feeëriek schouwspel. Op de zaterdagavond moest de toegang tot
het stampvolle festivalterrein tijdelijk uit veiligheidsredenen worden afgesloten en kon
de lange rij wachtenden door het weer vertrekkende publiek mondjesmaat worden
toegelaten tot Strandwal Live met spetterende optredens van Jewelste, Captain
Midnight Band, OG3NE, Shirma Rouse. Kenny B, Quido van de Graaf en Diaz & Bruno.
De laatste festivaldag op zondag begon met
Fris & Fruitig waarbij sportievelingen keuze
hadden uit 11 verschillende sportactiviteiten
zoals: Zumba, Bodycombat, een
pannatoernooi, een bootcamp voor de
speciale doelgroep, ouder/kind- activiteiten
en nog veel meer. Veel gezinnen, jong en oud,
kwamen af op de Strandwal Familiedag. ‘s6

Middags rondom de Don Bosco locatie
waren er optredens van de Rijswijks
Muziekschool, het dierenpaviljoen, een
roofvogelshow, het grootste
springkussen ter wereld, activiteiten van
de Martin Luther King Scoutinggroep, de
kinder-, les en hobbytuinen en een
jazzmiddag bij Paviljoen Te Werve.
Het bestuur van het SWF kijkt met trots terug op een fantastisch weekend. Door
samenwerking met tal van organisaties en vrijwilligers drie dagen stampvolle
festivaldagen en feest door en voor Rijswijkers. Dit zet Rijswijk op de kaart!
Het bestuur SWF is erin 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. 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 de gemeente Rijswijk, politie, de veiligheidsdiensten, alle
vrijwilligers, bedrijven, de lokale media, horeca, sponsoren en de enthousiaste
medewerkers van Sport Heroes en met name de vele duizenden bezoekers bijzonder
dankbaar voor hun bijdragen aan de inmiddels 13e editie van het SWF. 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.
1.4 Locatie
Het SWF 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 Rijswijkse Bos, Het Akkertje, Don Bosco,
Tennispark Te Werve, de Van Vredenburchweg tussen het Teddy Scholtenpark, en van
de Schouwburg tot het Huis van de Stad.
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Bij deze editie was ervoor gekozen om intensiever gebruik te maken van het bosgebied
rondom De Naald en het gebied tussen de Schouwburg en het Huis van de Stad (het
Teddy Scholtenpark). Hierdoor is het festivalterrein iets verschoven.
Vermeldenswaardig is dat het Ton’s on Tour / DELA wederom goed is bezocht. Verder
sprong de nieuwe locatie van het hoge Cultuurpodium / Kracht van Rijswijk beter in
het oog dan voorheen. Het programma op het Cultuurpodium/ Kracht van Rijswijk is
geprogrammeerd door de Kracht van Rijswijk en is tijdens het festival ook zeer goed
bezocht.
De doorsnijding via de Burgemeester Elsenlaan heeft geleid tot heroverweging die erin
heeft geresulteerd dat het festivalterrein nog iets is opgeschoven richting het gebied in
en rondom De Naald. De Bonifatiuskerk bleef wel onderdeel van het programma, zij
het meer als een extra locatie voor de muziekkoren. We hebben veel positieve reacties
mogen ontvangen over de herallocatie en de vernieuwde opzet van het festivalterrein.
Daar gaan we mee door.
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1.5 Samenwerking en sponsors
Het organiseren van het SWF is een continu proces. Honderden vrijwilligers van ruim
honderd instellingen en (sport)verenigingen en vele betrokken bedrijven, zoals DELA,
Knijnenburg Producties, Gemeente Rijswijk, lokale horecaondernemers, zoals Ton’s
Muziek- & Eetcafé, de Wits en Jon Hageman, de Rijswijkse Schouwburg, Paviljoen Te
Werve én natuurlijk de bestuursleden van het SWF en het evenementenbureau Sport
Heroes hebben gezamenlijk de schouders eronder gezet. Vermeldenswaardig zijn ook
de leuke reportages en video’sdie zijn gemaakt door Rene Marquard van
lokaalonlinenieuws.nl.
Er zijn ook enkele keuzes gemaakt. Zo hebben we gekozen voor Pin Only (hetgeen
enkele negatieve reacties op social media uitlokte), de herpositionering van het
festival richting het bos, de nieuwe Sir Winston Gastentent en een meer sobere
terreininrichting dan voorheen (vanwege budget).
9

Op de keuze om Bilal Wahib te programmeren kwam enige weerstand via de sociale
media, maar uiteindelijk bleef de organisatie achter het besluit tot programmering
staan. Dit is uiteindelijk positief ontvangen, in het bijzonder door de doelgroep.
Het bedrijfsleven brengt de middelen op om de Rijswijkse bevolking een lang weekend
te laten genieten. De volgende bedrijven hebben bijgedragen: PLUS Jongenotter,
DELA, Sir Winston Leisure Center, Rabobank, Salaris factory, Assurantiefacory, Dura
Vermeer, Hoornwijckgroep, About Finance, OS Harnaschpolder CV, Stevast, Roosdom
Tijhuis, Multical Westmedia. Daarnaast was er een bijdrage van Fonds 1818.
Voor een geslaagd SWF is de aanwezigheid en de
gezelligheid van alle bezoekers de allerbelangrijkste
bijdrage. Duizenden Rijswijkers die gratis genieten van een
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 aan de
actie Geef & Beleef kon al vanaf 5 euro via
https://strandwalfestival.nl/geef-beleef/ waarvoor Rijswijkse
winkeliers prijzen ter beschikking stelden. De teller van deze
actie gericht op de brede bevolking heeft uiteindelijk slecht 180 euro opgebracht. Dat
moet naar onze indruk beter kunnen.
1.6 Projectplan, programma, communicatie en website
Gedurende de periode december – september heeft het bestuur gewerkt aan het
programma (zie bijlage 1). Het Project- en communicatieplan 2022 gold als leidend
document voor de uitvoering en communicatie van het festival. Het Project- en
communicatieplan 2022 maakt integraal onderdeel uit van dit verslag van het bestuur
over SWF 2022 (aangehecht als bijlage 2). En er is een geheel nieuwe website
gelanceerd. https://strandwalfestival.nl.
Een maand voor het festival hingen de poster aan de lantaarnpalen op de wegen in
Rijswijk. Op de hoek van de Van Vredenburchweg en de Burgemeester Elsenlaan stond
een groot aankondigingsbord van het festival. Billboards (digitale displays) in de
Herenstraat trokken de aandacht van het winkelend publiek. De pers (krant, online,
radio en tv) besteedde regelmatig aandacht aan het festival.
Sociale media (Facebook 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.
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Uit de rapportage van de website van het SWF valt af te lezen dat de site door ruim 27
duizend unieke bezoekers is bezocht. Er zijn 161.877 paginaweergaven geteld. Zo
kwamen de bezoekers op www.strandwalfestival.nl:
1. Google (58,9%)
2. Direct (25,7%)
3. Facebook (10,8%)
4. Instagram (1,6%)
5. Bing (0,8%)
6. Rijswijkse Schouwburg (0,3%)

Ook de social-mediastrategie bleek succesvol om de Rijswijkers te bereiken.
Onderstaande tabel geeft een indruk van het bereik en de betrokkenheid bij het SWF
via Facebook en Instagram. Vermeldenswaardig is het aantal positieve reacties via de
sociale media; een beperkt aantal reacties was niet positief (discussie Pin Only en Bilal
Wahib).
Social media rapportage Strandwalfestival 2022
Facebook

Instagram

Totaal bereik

349.856

134.688

Aantal posts

78

31

Toename nieuwe volgers sinds 2019

+6%

+32%

Reacties, opmerking en vind ik leuks

10.873

2.593

De advertentiecampagne was succesvoller dan voorheen; zie hieronder voor een
vergelijking tussen 2019 en 2022. Met bescheiden budget werden per ingezette euro
291 personen bereikt (751 weergaven). Daarnaast was er een Offlinecampagne om het
publiek over het Strandwalfestival te informeren.
Advertentiecampagne 2019 en 2022
2019

2022

Mutatie

10

12

2

Budget

€ 1.000

€ 1.041

€ 41

Bereik

81.298

300.956

219.658

351.621

781.717

430.096

8.130

25.080

16.950

35.162

65.143

29.981

81

289

208

352

751

400

Aantal advertenties

Weergaven
Bereik per advertentie
Weergave per advertentie
Bereik per euro
Weergave per euro
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Offline campagne 2022
Offline
Dubbelzijdige sandwichborden

Stuks
45

Waar
Door heel Rijswijk

A3 festivalposters

500

Door heel Rijswijk

Terrasbanner

1

Rijswijkse Schouwburg

JCDecaux displays

4 displays met in totaal
34.195 impressies

Verdeeld over Oud Rijswijk

Programma vouwflyer met
plattegrond
Logo op voorpagina

10.000

Netwerk en strategische plekken in
Rijswijk + actief tijdens het festival

Paginagrote advertentie

3

Groot Rijswijk
Groot Rijswijk (krant)

½ paginagrote advertentie

1

Den Haag Centraal

Persbericht

7

Groot Rijswijk (krant) en andere lokale
media

Artikelen door (lokale) media

8

Artikel Rijswijks dagblad
Artikel Lokaal online nieuws.nl
Artikel thehagueonline.com
Artikel rijswijk.tv
Artikel Rodi
Artikel Dribble
Artikel Rijswijks dagblad
Artikel Haagse courant
Den Haag Centraal
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1.7 Bezoekersaantallen en passanten
Ook de 13e editie van het SWF is goed bezocht, drukker dan voorheen. Onze beste
ruwe schatting is 40 duizend over het gehele weekeinde (vorige editie van 2019
ongeveer 30-35 duizend). Daar zitten dubbeltellingen tussen van mensen die
meerdere dagen zijn langsgekomen bij verschillende locaties.
Op vrijdagavond zijn op het hoogtepunt van de avond 2.500 bezoekers in het gebied
van De Naald geschat; meer bezoekers hebben een deel van de festivalavond bezocht.
De zaterdag tijdens de Strandwalmarkt was gezellig druk. Tijdens de zaterdagavond
zijn in het gebied van De Naald circa 10 duizend bezoekers geschat verdeeld over de
gehele avond, waarbij er tijdens het optreden van OG3NE ongeveer 7 duizend
bezoekers tegelijk aanwezig waren, waardoor het besluit moest worden genomen om
het festivalterrein tijdelijk af te sluiten. Ook de overige onderdelen van het festival
kenden een gezellige drukte. De zondagmiddagactiviteiten bij het Akkertje zijn door
het succes van de roofvogelshow zelfs druk bezocht. De opkomst bij de activiteiten in
12

en rond De Naald op zondagochtend was positief. Er waren 150 deelnemers voor Fris
& Fruitig, een aantal dat niet eerder is behaald. Overgrote drukte was er bij Don Bosco
waar het grootste luchtkussen van de wereld heel veel jonge gezinnen trok. Ook de
scouting en de Kinder-, les en hobbytuinen werden goed bezocht. Samengenomen
schatten wij het totale bezoekersaantal over de drie festivaldagen op circa 40 duizend.
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 goed bezochte zondag (jazz Paviljoen Te Werve) en de hoge opkomst in de
Bonifatiuskerk, waar een vijftal koren optraden, het gezellig en informatief was. 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 100% Fresh en Strandwal Live verliepen
goed en de beveiligers waren geïnstrueerd het publiek vriendelijk tegemoet te treden.
Verder golden de volgende huisregels die via social media, de website en bij de ingang
van het festivalterrein zijn gecommuniceerd:
o De toegang is gratis.
o Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.
o Tijdens de feestavonden kan eigen eten en drinken helaas niet mee naar binnen.
Verdeeld over het terrein zijn er diverse plekken waar je eten en drinken kunt
kopen.
o Op het festivalterrein is er sprake van Pin Only. Consumpties kunnen uitsluitend
d.m.v. pinnen gekocht worden.
o Laat ons zien wat je bij je draagt! Bij de ingang controleren we of niemand iets
heeft meegenomen wat eigenlijk niet mee naar binnen mag. Mocht er om
gevraagd worden, laat dan zien wat er in je tas en jaszakken zit en geef de
beveiliging de kans om je kleding te onderzoeken.
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o Samen proberen we het terrein zo schoon mogelijk te houden, gooi daarom je
afval in de daarvoor bestemde prullenbak.
o Wanneer je bij aankomst in kennelijke staat van dronkenschap bent, kunnen we je
helaas niet naar binnen laten.
o Neem geen wapens mee. Alles wat we aantreffen, inclusief spullen die op wapens
lijken of zo kunnen worden gebruikt, wordt ingenomen.
o Er wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar. Medewerkers
vragen bij twijfel om legitimatie.
o Laat alle soorten drugs en hallucinerende middelen thuis. Op het event geldt een
Zero-Tolerancebeleid, dus je mag dit niet gebruiken, verhandelen of bewerken. De
politie kan hier in zo’n geval bij worden betrokken.
o Wees lief voor de crew! Ze doen hun best om het jou vandaag naar de zin te
maken en alles veilig te laten verlopen. Beledig hen (en andere bezoekers) daarom
niet en volg hun aanwijzingen altijd op. Agressie, discriminatie of ander ongepast
gedrag leidt tot verwijdering van het terrein.
o Ben je bij geweld, ongeregeldheden of bedreiging betrokken geweest of gebeurt
dit op het festival zelf? Dan kunnen we je helaas niet binnenlaten.
o Het festival wordt bezocht op eigen verantwoordelijkheid. Mocht je letsel opdoen
of (im)materiële schade oplopen, dan kan de organisatie van het SWF daarom niet
aansprakelijk worden gesteld.
o Je kunt gefotografeerd of gefilmd worden, dit materiaal kan gebruikt worden voor
publiciteitsdoeleinde.
o Laat het ons weten als iets misgaat! Wij kunnen ervoor zorgen dat de politie,
ambulance of brandweer er snel is. Bij calamiteiten zullen wij altijd de politie
inschakelen. Is er een noodgeval? Volg dan alle aanwijzingen van de crew op.
o Bij onacceptabel gedrag word je de toegang tot het terrein ontzegd.
o Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via
info@strandwalfestival.nl
Op dit moment is de evaluatie van het SWF 2022 door het Dienstenoverleg (onder
andere politie, Veiligheidsregio, IOG, GHOR) nog niet afgerond. Op dit punt kan het
bestuur SWF dan ook nog geen definitief oordeel hebben over of het festival goed
/niet goed is verlopen, de schouw in orde was, de verkeersmaatregelen wel/niet
afdoende waren, er wel/geen waardering was voor de indeling van het
evenemententerrein, de beveiliging wel/niet op orde was, er een groot/beperkt aantal
festivalgangers door de EHBO zijn geholpen en het terrein netjes en schoon is
opgeleverd.
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2 Sfeerimpressie / fotogalerij
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3 Evaluatie Strandwalfestival 2022
Hieronder is de feedback verwerkt van onze leveranciers, standhouders, horeca,
sponsors, bezoekers 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 toevoeging van de vrijdagavond werd gewaardeerd door
de jongerendoelgroep. Er was een gezellige drukte op de Strandwalmarkt en zondag
veel publiek bij het Akkertje, Don Bosco, de Rijswijkse Scoutinggroep Martin Luther
King, de Kinder-, les- en hobbytuinen het dierenpaviljoen en Paviljoen Te Werve. De
veiligheid bleek goed gewaarborgd (geen gedoe), de sponsors waren tevreden en er
was een hoge waardering voor de communicatie van de 13e 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 door de programmering op het hoofdpodium
overdag alsmede de activiteiten rond om Ton’s on Tour - DELA podium.
Via social media is kritiek geuit op Pin Only betalingen. Voor een eventuele nieuwe
editie van het Strandwalfestival zal opnieuw het betaal-beleid worden afgewogen.
Uiteraard kwam een aantal verbeterpunten boven tafel die we hieronder puntsgewijs
noemen.

3.2 Aandachtspunten
3.2.1 STRANDWAL 100% FRESH (vrijdagavond)

1.
2.
3.
4.

Voorstel voor volgend jaar om PA-tent strak tegen de naald te plaatsen.
‘Opening’ door betrokken wethouder later op de avond laten plaatsvinden.
Meer fietsenstallingen plaatsen bij ingang “Van Vredenburchweg”.
Zolang Van Vredenburchweg opengesteld blijft voor verkeer, hier
verkeersregelaars plaatsen zodat SWF-bezoekers veilig kunnen oversteken.
5. Vraag is om diverse redenen of het verstandig is om de vrijdagavond alcoholvrij te
houden. Jongeren drinken in en verstoppen drank in het bos, terwijl de horeca op
vrijdagavond (daardoor) een lastig verdienmodel heeft.
6. Vrijdagavond ook feest met sponsoren (gastentent).
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3.2.2 STRANDWALMARKT
Inrichting

7. Ondanks enkele nostalgische geluiden, markt blijven concentreren vanaf
Burgemeester Elsenlaan richting Rijswijkse Bos, de Schouwburg en Huis van de
Stad.
8. Plattegrond en bewegwijzering. Indeling naar categorie niet altijd duidelijk genoeg
aangegeven. Sommige bezoekers hadden moeite om specifieke onderdelen te
vinden.
9. Meer aanbod koffie en food/dranken. Vooral bij deel Strandwalmarkt (Akkertje).
10. Duidelijke naamsvermelding gastentent.
11. Marktkramen langs rand van het pad plaatsen waardoor weinig loopruimte
overbleef.
12. Bewoners Park Te Wervelaan beter informeren over veranderde verkeersituatie,
éénrichtingsverkeer aangeven en verkeersregelaars inzetten.
13. Duidelijker in- en uitgangen aangeven bij de Naald, vooraf en tijdens het
evenement.
14. Duidelijke regels opstellen voor het verkopen van producten op de Strandwalmarkt;
nu werd alsnog verkocht wat niet de bedoeling was. Een lastig verhaal naar de
kramen die het wel van tevoren netjes hadden aangevraagd, maar geweigerd zijn.
Informatievoorziening

Bewegwijzering zag er erg leuk uit, maar mogen er meer worden.
16. Indien er programma op een andere locatie dan de Naald plaatsvindt (zondag) dan
op de Naald daarover informatievoorzieningen aanbrengen.
15.

Podia

17. Indien SW-markt blijvend naar de overkant wordt verplaatst: wat te doen met
podium in Bonifatiuskerk? Medewerkers en bezoekers waren over het algemeen
erg enthousiast over optredens.
18. Hoofdpodium mag aan beide kanten worden voorzien van een groter digitaal
scherm, zodat de communicatie op deze schermen door iedereen gezien kan
worden.
19. Ton’s on Tour – DELA podium tegelijk eindigen met Strandwalmarkt in verband met
aanrijdroutes en vertrek van kraamhouders.
20. Om 17 uur op het hoofdpodium een (grote) bekende act programmeren om
bezoekers vanuit de markt naar de Naald te krijgen.
21. Grotere kleedkamer bij het cultuurpodium in verband met grotere groepen die
vaak allemaal moeten omkleden
22. Nog kritischer kijken naar programma hoofdpodium overdag, eventueel (groter)
budget voor inkopen van bandjes/opkomende artiesten.
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Horeca

23. De horeca was onvoldoende voorbereid op grote bezoekersaantallen. Met de
bezoekersaantallen die we zaterdag hadden, moet er vooraf een voorraad worden
klaar gezet, en deze aanvullen. Dit zorgt dat er in veel hoger tempo geleverd kan
worden.
24. Er waren klachten over de hoge prijzen (met name van food).
25. Op familiedag horeca (water) tijdens Fris en Fruitig.
26. Op tal van momenten en plekken was er regelmatig verzoek voor koffie (die
ontbrak).
27. Op vrijdagavond ook openstellen voor sponsoren (gastentent).
28. Sneller afrekensysteem.
29. Op verschillende plekken bakken neerzetten voor inname plastic flessen in verband
met statiegeld.
30. Afspraken met horeca over voldoende voorraad; zaterdag rond 23:30 uur bleek het
bier (bijna) op te zijn.
31. Afspraken met horeca duidelijker afstemmen over afdracht en wijze van betalen
(pin, cash, munten).
3.2.3 STRANDWAL LIVE (zaterdag)

32. Verlichting entree en toegangspad.
33. Bij aankomst lampionnenoptocht ontstond een fuik bij de (uiterst) succesvolle
draaimolen. Er ontstond ook een fuik bij ingang Rijswijkse Bos (bruggetje)
waardoor stoet Lampionnenoptocht en reguliere bezoekers in elkaar over liepen.
Onoverzichtelijk voor beveiliging om nog tassen te controleren. Daarnaast ook het
verkeer reguleren op de Van Vredenburchweg in verband met gevaarlijke situatie
met een stoet op de autoweg.
34. De lampen bij de bomen weer voorzien van gekleurd licht, maakt het echt een
sprookjesbos.
35. Nadenken over optreden politie/beveiligers die als buitenproportioneel en te
nadrukkelijk aanwezig is ervaren.
3.2.4 FAMILIEDAG en FRIS & FRUITIG (zondag)

36. Sportactiviteiten zouden indien op zondag ook nabij groenstrook van
Vredenburchweg kunnen plaatsvinden.
37. Meer horeca aanbieden bij de Familiedag en Fris & Fruitig.
38. Een centrale EHBO-post bij de Familiedag en een centrale post voor gevonden
kinderen.
39. Indien er weer een springkussen komt, dan ook speciaal aanbod voor de kleine
kinderen (2-4 jaar).
40. Don Boscolaantje gedeeltelijk afzetten voor auto’s in verband met gevaarlijke
situaties. De weg in twee delen, deel auto en deel wandelaars.
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3.2.5 COMMUNICATIE

41. Trotters (zie hiernaast) eventueel in
samenwerking met de gemeente
inzetten voor promotie SWF.
42. Programmaboekjes eerder verspreiden
(indien mogelijk ook huis-aan-huis)
43. Programmaborden bij diverse podia.
44. Website moet duidelijker gebouwd
worden. Daar tijdig naar kijken en
duidelijkere indelingen en structuren aanbrengen.
45. Afspraken met (lokale) pers/media. Eerder en nog duidelijker communiceren. Pers
niet backstage, beveiliging nog beter instrueren en verwachtingen naar de
pers/media nog duidelijker communiceren
46. Belangrijke momenten met o.a. wethouders laten vastleggen door fotografen, bij
elk belangrijk moment ook iemand van bestuur (herkenbaar) aanwezig.
3.2.6 TERREIN, LOCATIE, AFZETTINGEN EN AFSLUITINGEN

47. Meer verlichting bij entree De Naald.
48. Meer fietsenstallingen in de avonden + verlichting.
49. Van Vredenburchweg tussen Burgemeester Elsenlaan en Don Boscolaantje toch
afsluiten op vrijdag en zaterdag.
50. Niet-parkeren borden plaatsen bij Don Boscolaantje en Julialaantje t.b.v. familiedag.
51. Vanwege natte ondergrond rondom het cultuurpodium, was het lastig voor de
dansers om ‘droog’ aan te komen op het podium. Bij nat weer rijplaten o.i.d.
plaatsen.
52. Toegang mindervaliden verbeteren, bijvoorbeeld via aanmelding waarna hulp
geboden kan worden.
3.2.6 OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

53. Actie Geef & Beleef heroverwegen. Loopt niet.
54. 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.
55. Afstemming tussen College B&W en Bestuur SWF uitnodigingen Gastentent.
3.3 Vragen met een politieke dimensie
56. Geen alcohol op vrijdag. Veel jong volwassenen vinden dat betuttelend. Verder
blijkt dat jongeren voorafgaand indrinken en ook grote hoeveelheden alcohol
proberen mee te smokkelen. En dan vaak ook nog een afterparty. Hierdoor heeft de
horeca een erg lastige avond. Dit alles roept de vraag op om de formule 100% Fresh
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te heroverwegen. Hier tegenover staat dat veel jongeren (en hun ouders) ons
regelmatig hebben laten weten dat de aanwezigheid van alcohol vervelende effecten
met zich mee kan brengen. Overigens ook in het kader van orde en veiligheid.
57. Vragen over geluidsniveau en gehoorbescherming tijdens de festivalavonden. Een
punt om goed over na te denken.

3.4 Enquête standhouders Strandwalmarkt en partners
Onder zowel alle standhouders van de Strandwalmarkt als de partners, optreders en
uitvoerders van het Strandwalfestival is een enquête gehouden. De resultaten laten de
indruk achter dat men over het algemeen tevreden was over (het contact met) de
organisatie en de uitvoering op de dag zelf. De algemene tevredenheid kan worden
uitgedrukt in een cijfer: 8+.
Hieronder de samenvatting; bijlage 6 bevat alle ontvangen reacties.
waardering / score 1- 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gemiddeld

Enquête Standhouders Strandwalmarkt (N=29)
Cijfer contact met de organisatie

1

Cijfer uitvoering op de dag zelf

1

6

11

7

4

8,2

4

17

5

2

8,0

2

13

10

6

8,6

6

11

7

4

8,0

3

9

12

6

8,6

Enquette Partners/optredens/uitvoerders (N=31)
Cijfer gehele organisatie
Cijfer uitvoering onderdeel waar u bij betrokken was

1

1

1

Cijfer communicatie met de organisatie

1

Cijfer promotie Strandwalfestival 2022

2

3

5

9

4

8

8,1

0,8

0,7

4,3

11,7

7,5

5,0

8,25

Algemene tevredenheid

0,3

Kan een volgende editie alle zaken verbeteren?
Nee! Daarnaast zijn veel ‘verbeteringen’ ook alleen mogelijk met meer budget. 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 hoe e.e.a. neerslaat via social media.
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4 Financiën 2022
4.1 Inleiding
De editie 2022 kwam (te) laat opgang na een motie die pas eind december 2021 door
de Raad werd aangenomen. Materieel kon bestuur van het SWF pas in februari 2022
aan de slag met het festival.
In de Forumbijeenkomst Samenleving op 7 december 2021 gaf een meerderheid van
de Raad van de Gemeente Rijswijk aan verder te willen verkennen wat de
mogelijkheden zijn voor een editie 2022 van het SWF. Over het ambitieniveau en het
benodigde budget is toen e.e.a. gezegd. Op verzoek is door het bestuur SWF destijds
een aantal scenario’s uitgewerkt.
Scenario 1: Een editie zoals in 2019 is georganiseerd (pre-corona) voor ongeveer 35
duizend bezoekers. Het gaat om een festival met twee feestavonden. Een vrijdagavond
gericht op de jeugd (zonder alcohol) plus de bekende zaterdagavond Strandwal Live.
Plus natuurlijk alles eromheen, zoals de Strandwalmarkt, Lampionnenoptocht, Fris &
Fruitig, Te Werve Buiten (op zondag) et cetera. In een dergelijke opzet voor editie 2022
zou circa 322.000 euro nodig zijn vanuit de gemeente. Een specificatie van de destijds
ingeschatte kosten staat hieronder.
Scenario 2: Idem ad 1, maar dan ééndaags. De minderkosten van de beperking tot een
ééndaags festival bedragen circa 50.000 euro. De reden is dat het leeuwendeel van de
kosten SWF bestaat uit allerlei vaste kosten rondom productie en beveiliging.
Terugschaling van het festival is mogelijk, maar genereert nauwelijks budgettair effect;
zie de specificaties.
Scenario 3: Indien louter een Strandwalmarkt gewenst is, zal het bestuur Stichting SWF
dat niet organiseren. Dat kan gemakkelijk vanuit de gemeentelijke dienst
georganiseerd worden (als dan niet met behulp van een organisatiebureau).
Kostenindicatie: als onderdeel van het gehele festival valt ongeveer 15.000 euro toe te
rekenen aan de Strandwalmarkt.
Scenario 4: Geen festiviteiten in 2022. Het bestuur SWF legt de taken neer, want het
doel van de stichting kan niet worden gerealiseerd. Bezien moet worden of de
stichting liquideert of slapend zal voortbestaan.
Voor de organisatie van editie 2022 speelde nog specifiek mee dat een go-beslissing
erg (te) laat zou vallen, hetgeen tot hogere kosten en grotere risico’s leidt dan
normaal:
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-

-

-

Er was geen contract meer met organisatiebureau. De prijs komt (daardoor) hoger
uit dan in 2019.
Discontinuïteit met sponsoren. De Stichting SWF zou minder privaat geld kunnen
ophalen dan gangbaar vanwege achterstand in tijd en ook vanwege Corona, want
bedrijven hebben het lastig.
Onzekerheid of het productiebedrijf ruimte zou hebben in september 2022, omdat
de contracten zijn verbroken. De uitgevraagde offerte liet direct zien dat de prijzen
in deze branche flink zijn gestegen (+24% ten opzichte van editie 2019).
Vanwege de late start van de voorbereidingen van het festival is de artiestenmarkt
al redelijk volgeboekt. Dan is het van tweeën één: of duurder voor het niveau dat
SWF gewend was of hetzelfde budget maar dan minder hoog niveau artiesten.

De Raad heeft via een breed ondersteunde motie gekozen voor optie 1. Zie hieronder
voor een specificatie van de destijds ingeschatte kosten.
Scenario's baten en lasten Strandwalfestival editie 2022

Scenario A
(= editie 2019)

Scenario B
(alleen
zaterdagavond)

2019

Baten
Gemeente Rijswijk garantstelling
Horeca kickbackfee
Fondsen
Geef & Beleef
Sponsoren
Overige opbrengsten

€ 348.790

€ 296.194

€ 282.941

€ 321.690
€ 15.000
€0
€ 600
€ 11.500
€0

€ 276.594
€ 7.500
€0
€ 600
€ 11.500
€0

€ 180.000
€ 14.104
€ 34.000
€ 551
€ 49.012
€ 5.274

Lasten
Kosten bestuur
Kosten communicatie
Kosten organisatie evenementenbureau
Kosten gasten / versnaperingen *
Kosten aanloopperiode
Kosten strandwalmarkt
Programmakosten artiesten
Kosten familiedag
Kosten horeca
Productiekosten

€ 348.790

€ 296.194

€ 287.441

€ 8.003
€ 25.000
€ 40.000
€ 15.000
€ 1.500
€ 4.250
€ 61.467
€ 5.345
€ 1.250
€ 186.976

€ 8.003
€ 16.667
€ 40.000
€ 15.000
€ 1.500
€ 4.250
€ 36.467
€ 5.345
€ 1.250
€ 167.713

€ 7.971
€ 24.881
€ 40.500
€ 8.844
€ 1.500
€ 4.250
€ 41.992
€ 5.345
€ 1.250
€ 150.909

€0

€0

-€ 4.500

Hoofdlijn

Saldo van baten en lasten
Toelichting
Scenario A = realisatie editie 2019 (hoog ambitieniveau)

Scenario B = idem, maar zonder vrijdagavond. Volgens Sport Heroes kunnen de Productiekosten dan dalen
met 12 mille + uitsparing kosten artiesten vrijdagavond + 2/3 communicatiebudget + 2/3 uitgaven aan gasten.
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Specificatie lasten Strandwalfestival editie 2022
Scenario 1
(= editie 2019)

Scenario 2
(alleen
zaterdagavond)

2019

Kosten bestuur
Verzekering/bankkos ten/kantoorkos ten

€ 8.003
€ 503

€ 8.003
€ 503

€ 7.971
€ 503

Bes tuurs kos ten

€ 6.000

€ 6.000

€ 5.968

Adm inis tratie

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

Kosten communicatie
Com m unicatie + s ocial SH

€ 25.000
€ 9.000

€ 16.667
€ 6.000

€ 24.881
€ 9.000

Com m unicatie via bes tuur

€ 16.000

€ 10.667

€ 15.881

Kosten organisatie evenementenbureau

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.500

Kosten gasten/sponsoren *

€ 15.000

€ 10.000

€ 8.844

Kosten aanloopperiode

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

Kosten strandwalmarkt

€ 4.250

€ 4.250

€ 4.250

€ 500
€ 500
€ 750

€ 500
€ 500
€ 750

€ 500
€ 500
€ 750

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

€ 500

€ 500

€ 500

Programmakosten artiesten

€ 61.467

€ 36.467

€ 41.992

Program m a vrijdagavond:
20:00-21:00 - Arties t 1
21:00-21:15 - Arties t 2

€ 25.000
€ 750
€ 3.500

€0

€ 9.025
€ 750
€ 3.500

21:15-22:30 - Arties t 3
22:30-23:00 - Arties 4
23:00-23:30 - Arties t 5

€ 1.000
€ 10.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 10.000
€ 1.000

23:30-00:30 - Arties t 6
DJ

€ 7.500
€ 1.250

€ 7.500
€ 1.250

€0

€ -15.975

Specificatie k osten

Podium Jozef Is raels laan
Bonifatius kerk
Jeugdpodium
Hoofdpodium
Attracties
Overige kos ten

Spons or arties ten in natura

Programma zaterdagavond:

€ 36.467

€ 36.467

€ 32.967

16:45-17:00 - DJ
17:00-17:45 - Arties t 1
18:15-19:00 - Arties t 2

€ 450
€ 5.350
€ 3.975

€ 450
€ 5.350
€ 3.975

€ 450
€ 5.350
€ 3.975

19:20-20:00 - Arties t 3
20:15-20:45 - Arties t 4
21:00-22:00 - Arties t 5

€ 3.500
€ 5.297
€ 4.100

€ 3.500
€ 5.297
€ 4.100

€0
€ 5.297
€ 4.100

22:15-23:00 - Arties t 6
23:15-00:00 - Arties t 7

€ 3.750
€ 9.095

€ 3.750
€ 9.095

€ 3.750
€ 9.095

€ 950

€ 950

€ 950

Kosten Familiedag

€ 5.345

€ 5.345

€ 5.345

Sportochtend
Kinders how
Scouting

€ 750
€ 1.595
€ 1.200

€ 750
€ 1.595
€ 1.200

€ 750
€ 1.595
€ 1.200

€ 550
€ 350
€ 900

€ 550
€ 350
€ 900

€ 550
€ 350
€ 900

€ 1.250

€ 1.250

€ 1.250

€ 186.976
€ 24.789

€ 167.713
€ 24.789

€ 150.909
€ 20.008

Podia/s teigers
Stagem anagers
Vouwtenten en overig

€ 21.686
€ 790
€ 876

€ 21.686
€ 790
€ 876

€ 17.503
€ 638
€ 707

Geluid podia
Licht en electra

€ 20.810
€ 25.430

€ 20.810
€ 25.430

€ 16.796
€ 20.524

Meubilair
Com m unicatie
Bewegwijzering

€ 14.864
€ 1.120
€ 721

€ 14.864
€ 1.120
€ 721

€ 11.996
€ 904
€ 582

€ 9.083
€ 7.962
€ 867

€ 9.083
€ 5.308
€ 700

€ 7.331
€ 6.426
€ 700

Trans port
Productieleiding en uitvoering
Pers oneel

€ 2.576
€ 17.346
€ 26.906

€ 2.079
€ 14.000
€ 17.937

€ 2.079
€ 14.000
€ 21.716

Beveiliging & EHBO
Overige pos ten

€ 10.532
€ 620

€ 7.021
€ 500

€ 8.500
€ 500

€ 348.790

€ 291.194

€ 287.441

Pres entator gehele avond

Het Akkertje
Groei&Bloei
Jazzm iddag
Kosten horeca
Productiekosten
Locatie inventaris

Afval/s choonm aak/toiletten
Catering, crew en arties ten
Huur bus

Totaal kosten
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4.2 Opdracht en kader
Op 9 februari 2022 ontvingen we schriftelijk bericht van de Gemeente Rijswijk,
inclusief de financiële randvoorwaarden voor de organisatie van het SWF-editie 2022.
In de beschikking stond onder andere het volgende vermeld (zie bijlage 3):
•

•

•
•

Een subsidie van maximaal 325.000 euro. Voor 2022 bedraagt het budget op basis
van (inmiddels verlopen) afspraken 349.000 euro. Hierop wordt in mindering
gebracht de reeds nu voorziene inkomsten zoals de kickbackfee horeca en
toegezegde sponsorbedragen ter hoogte van samen 26.500 euro.
De Gemeente Rijswijk stelt een vast bedrag ter hoogte van 250.000 euro ter
beschikking als subsidie. Daarnaast verstrekt de Gemeente Rijswijk een
garantstelling van maximaal 75.000 euro. Sponsorbedragen boven de
eerdergenoemde 26.500 euro zullen direct in mindering worden gebracht op de
garantstelling. Indien de sponsorbedragen hoger zijn dan 75.000 euro is het pas
mogelijk om het genoemde budget te verhogen ter verbetering van de kwaliteit
c.q. zichtbaarheid van het SWF ten behoeve van de Rijswijkse gemeenschap.
Het voorschot bedrag 175.000 euro wordt binnenkort overgemaakt op uw
rekening.
Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Subsidieverordening
verantwoording over deze incidentele subsidie dient af te leggen. Wij verzoeken u
vriendelijk om binnen twaalf weken nadat de activiteiten zijn verricht een
inhoudelijk en financiële verantwoording toe te sturen.

Met dit Bestuursverslag voldoen wij aan dit verzoek.

4.3 Realisatie
De gemeentesubsidie plus -garantie gaf comfort om slechts één scenario te hoeven
uitwerken voor het festival. Er was er een inspanningsverplichting om sponsorgelden
en ander privaat kapitaal aan te trekken. Dat onderstaande begroting uiteindelijk min
of meer is gerealiseerd, danken we aan grootse inspanning van het bestuurslid
sponsorzaken die hiervoor hartelijk wordt bedankt. Naast de gemeentesubsidie en de
bijdragen uit Fonds 1818, zijn 15 bedrijven bereid gevonden substantieel bij te dragen
aan het SWF. Verder was deze editie opnieuw een verdienmodel van de horeca van
kracht (15% van de omzet). De opbrengsten uit de actie Geef & Beleef zijn relatief
bescheiden. Tot slot waren er overige private inkomsten, waaronder een forse intering
van het vermogen van de Stichting SWF.
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De cijfers hieronder geven eerst een beeld op hoofdlijnen tot en met oktober 2022.
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 een Strandwalbeurs te organiseren om ook zo ondernemers van
Rijswijk met elkaar te verbinden. Ook omdat blijkt dat met de private bijdragen voor
het festival een plafond is bereikt. Ook dat is een belangrijke les voor de editie 2023.
Samengenomen is 11.542 euro aan extra kosten opgenomen in de uiteindelijke
begroting ten opzichte van de begroting zoals die aan de Raad was gepresenteerd. Die
extra kosten zitten voor 10k in de motie van de Raad die opriep om samen te werken
met de Schouwburg / De Kracht van Rijswijk. Deze kosten waren niet begroot.
Voor het overige is de begroting conform de strategische planning uitgevoerd: extra
gegenereerde inkomsten kwamen ten goede aan de garantstelling door de Gemeente.
SWF werkt ook volgens het adagium: hoe succesvoller sponsoring des te meer
beschikbaar is voor artiesten. Zowel Strandwal 100% Fresh (vrijdag) als Strandwal Live
(zaterdag) zijn volledig privaat gefinancierd. De totale kosten van de artiesten
bedroegen voor het gehele festival 55.167 euro, dus 15% van het gehele budget.
Het is belangrijk te vermelden dat het leeuwendeel van de uitgaven van het SWF
verloopt via een door het bestuur Stichting Strandwalfestival geaccordeerde
uitgavenbegroting die vervolgens is uitgevoerd door het evenementenbureau Sport
Heroes. Het gaat daarbij om € 322.443. De overige uitgaven (€ 44.423) lopen
rechtstreek via het bestuur Stichting Strandwalfestival. Alleen voor die laatste
categorieën uitgaven is het mogelijk om de afwijking van de begroting te presenteren.
Aan kosten voor communicatie, sponsoring (gasten en Strandwalbeurs), de
Strandwalmarkt en productiekosten is minder uitgegeven dan begroot, maar hier
staan hogere uitgaven tegenover van vergunningen, EHBO. Ook zijn de
eerdergenoemde kosten (niet in de initiële begroting) gemaakt met het oog op een
succesvollere batenstrategie en de samenwerking met De Kracht van Rijswijk. Verder
was er een tegenvaller in de initiële begroting voor de inhuur van het
evenementenbureau (15.000 euro).
Ten opzichte van de initiële begroting is sprake van een lagere kickbackfee van de
horeca. Er is door de horeca beduidend meer omgezet dan verwacht, maar er zijn
gedurende de voorbereidingen van het festival gunstige afspraken gemaakt om zo de
Rijswijkse horeca aan boord te krijgen (15% afdracht). Hierdoor is sprake van
inkomstenderving van 11.300 euro ten opzichte van de begroting.
Aan private sponsorgelden is 31.958 euro meer binnengehaald dan begroot. De
opbrengst van de publieksactie Geef & Beleef viel tegen. Tot slot is sprake van een
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private bijdrage uit het eigen vermogen van de Stichting SWF (16.686 euro).
Samengenomen is sprake van 69.024 euro aan private bijdragen (19%).
Het bleek niet nodig om volledig gebruik te maken van de door de Gemeente Rijswijk
toegezegd garantstelling van 75.000 euro. Onder aan de streep komen wij uit op het
inlossen van de garantie met 49.342 euro, waardoor de totale bijdrage van de
Gemeente Rijswijk aan het SWF-editie 2022 uitkomt op 299.342 euro.
Het bestuur SWF heeft voor de editie 2022 via twee tranches 290.000 euro ontvangen
van de Gemeente Rijswijk (175.000 euro en 115.000 euro), waardoor nog een bedrag
van 9.342 euro openstaat. Hiervoor zal een eindafrekening worden gestuurd
Voor de duidelijkheid: de gemeentegarantie bedroeg maximaal 75.000 euro. Er is
uiteindelijk 31.958 euro meer aan sponsorinkomsten op gehaald dan in de initiële
begroting (realisatie 43.458 euro minus 11.500 euro die in te initiële begroting stond.
Hiertegenover staat dat de kickbackfee van de horeca 6.300 euro lager is uitgevallen
dan initieel begroot (de afdracht ging van 25% naar 15% om de Rijswijkse horeca
binnen boort te houden). Dat bedrag komt ten laste van de garantie. Samengenomen
dient dus 43.042 euro van de garantie te worden ingelost (75.000 – 31.958 + 6.300).
Baten en lasten Strandwalfestival editie 2022

Hoofdlijn

Begroting
definitief

Realisatie

Verschil

Schatting voor
Raad dec 2021

Verschil

Baten

€ 357.100

€ 351.680

-€ 5.420

€ 348.791

€ 2.890

€ 321.690

-€ 71.690

Gemeente Rijswijk subsidie

€ 250.000

€ 250.000

€0

Gemeente Rijswijk garantstelling - Sponsorbijdrage

€ 75.000

€ 49.342

-€ 25.658

Horeca kickbackfee

€ 20.000

€ 8.700

-€ 11.300

€ 600

€ 180

-€ 420

€ 11.500

€ 43.458

€ 366.304
€ 8.003

Kosten communicatie

€ 49.342
€ 15.000

-€ 6.300

€ 31.958

€ 12.100

€ 31.358

€ 368.366

€ 2.063

€ 348.791

€ 19.575

€ 8.059

€ 56

€ 8.003

€ 56

€ 25.000

€ 22.268

-€ 2.732

€ 25.000

-€ 2.732

Kosten organisatie evenementenbureau

€ 55.000

€ 55.000

€0

€ 40.000

€ 15.000

Kosten gasten / versnaperingen en Strandwalbeurs

€ 15.000

€ 9.846

-€ 5.154

€ 15.000

-€ 5.154

€ 1.500

€ 1.500

€0

€ 1.500

€0

Geef & Beleef
Sponsoren en fondsen
Lasten
Kosten bestuur

Kosten aanloopperiode
Kosten vergunningen/EHBO/verzekering

€ 180

€0

€ 3.000

€ 3.000

€0

€ 3.000

Kosten strandwalmarkt

€ 14.250

€ 11.500

-€ 2.750

€ 4.250

€ 7.250

Programmakosten artiesten

€ 53.967

€ 55.167

€ 1.201

€ 61.467

-€ 6.300

Kosten familiedag

€ 5.345

€ 5.345

€0

€ 5.345

€0

Kosten horeca

€ 1.250

€ 1.250

€0

€ 1.250

€0

€ 186.989

€ 183.889

-€ 3.100

€ 186.976

-€ 3.087

€0

€ 11.542

€ 11.542

-€ 9.204

-€ 16.686

-€ 7.482

€0

-€ 16.685

Productiekosten
Extra kosten (bovenop initiële begroting)
Saldo van baten en lasten
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€ 11.542

Begroting
definitief

Realisatie

€ 8.003
€ 503
€ 6.000
€ 1.500

€ 8.059
€ 559
€ 4.500
€ 3.000

Kosten communicatie
Communicatie + social SH
Communicatie via bestuur

€ 25.000
€ 9.000
€ 16.000

€ 22.268
€ 15.158
€ 7.110

Kosten organisatie evenementenbureau

€ 55.000

€ 55.000

Kosten gasten/sponsoren en Strandwalbeurs

€ 15.000

€ 9.846

€ 1.500

€ 1.500

€0

€ 3.000

Kosten strandwalmarkt
Podium Jozef Israelslaan
Bonifatiuskerk
Jeugdpodium
Hoofdpodium
Attracties
Overige kosten
aankleding strandwalmarkt 2

€ 14.250
€ 500
€ 500
€ 750
€ 1.000
€ 1.000
€ 500
€ 10.000

€ 11.500
€0
€0
€ 750
€ 1.000
€ 1.000
€0
€ 8.750

Programmakosten artiesten

€ 53.967

€ 55.167

Programma vrijdagavond:
20:00-21:00 - Artiest 1
21:00-21:15 - Artiest 2
21:15-22:30 - Artiest 3
22:30-23:00 -Arties 4
23:00-23:30 - Artiest 5
23:30-00:30 - Artiest 6
DJ
Sponsor artiesten in natura

€ 17.500
€ 750
€ 3.500
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.250

€ 17.500
€ 750
€ 3.500
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.250

Programma zaterdagavond:
16:45-17:00 - DJ
17:00-17:45 - Artiest 1
17:45-18:15 - DJ
18:15-19:00 - Artiest 2
19:00-19:20 - DJ
19:20-20:00 - Artiest 3
20:00-20:15 - Aankomst Lampionnenoptocht
20:15-20:45 - Artiest 4
20:45-21:00 - DJ
21:00-22:00 - Artiest 5
22:00-22:15 - DJ
22:15-23:00 - Artiest 6
23:00-23:15 - DJ
23:15-00:00 - Artiest 7
00:00-00:30 - DJ afsluitende set
Presentator gehele avond

€ 36.467
€ 450
€ 5.350
€0
€ 3.975
€0
€ 3.500
€0
€ 5.297
€0
€ 4.100
€0
€ 3.750
€0
€ 9.095
€0
€ 950

€ 36.467
€ 450
€ 5.350
€0
€ 3.975
€0
€ 3.500
€0
€ 5.297
€0
€ 4.100
€0
€ 3.750
€0
€ 9.095
€0
€ 950

Specificatie kosten

Kosten bestuur
Verzekering/bankkosten/kantoorkosten
Bestuurskosten
Administratie

Kosten aanloopperiode
Kosten: Vergunning, EHBO, Verzekering
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Begroting
definitief

Realisatie

Kosten Familiedag
Sportochtend
Kindershow
Scouting
Het Akkertje
Groei & Bloei
Jazzmiddag

€ 5.345
€ 750
€ 1.595
€ 1.200
€ 550
€ 350
€ 900

€ 5.345
€ 750
€ 1.595
€ 1.200
€ 550
€ 350
€ 900

Kosten horeca

€ 1.250

€ 1.250

€ 186.989

€ 183.889

Specificatie kosten (vervolg)

Productiekosten
Locatie inventaris
Podia/steigers
Stagemanagers
Vouwtenten en overig
Geluid podia
Licht en electra
Meubilair
Communicatie
Bewegwijzering
Afval/schoonmaak/toiletten
Catering, crew en artiesten
Huur bus
Transport
Productieleiding en uitvoering
Personeel
Beveiliging & EHBO
Overige posten

€ 11.542
€ 2.650
€ 1.100
€ 1.500
€ 1.636
€ 1.070
€ 990
€ 440
€ 148
€ 1.644
€ 290
€ 74

Extra kosten bovenop initiële begroting
Zweefmolen
Banner Schouwburg/Plus podium
Bandjes Te Werve (zondag)
Geluid Te Werve
Overdekt cultuurpodium
Extra beveiliging
Wc bezetting 2 dagen
Extra rolling riser
Kosten DELA tenten etc.
Tonnen wegbewijzering
Viltjes
Totaal kosten

€ 366.304
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€ 368.366

6 Continuïteit 2023 en verder
Het SWF kan louter worden georganiseerd indien de randvoorwaarden dat toelaten.
Op dit moment is die toekomst ongewis. Het bestuur SWF heeft de problematiek van
passende randvoorwaarden voor het festival al vaker geagendeerd. Het gaat dan om:
a. Een visie over wat de stad nu eigenlijk wil met het festival en welke financiële
ambitie daarbij passend is.
b. Een meerjarige benadering (kader) van het festival.
c. Een garantstelling, want de stad vraagt via het gemeentebestuur om een opdracht
te verstrekken aan een stichtingsbestuur, maar het daarbij lopende risico van meer
dan ¼ miljoen euro wordt bij vrijwilligers neergelegd. Dat model is niet langer
houdbaar.
d. Een goede bestuurlijke en ambtelijke inbedding van het SWF.
Pas op het moment dat aan dergelijke logische voorwaarden is voldaan, kan in de stad
weer een groots festival worden georganiseerd.
Over het ambitieniveau en het benodigde budget kan veel worden gezegd. De
scenario’s zijn te lezen in onze Jaarverslagen en anderszins. Er is ruwweg 375.000 euro
nodig voor een festival met twee feestavonden of 325.000 euro voor een eendaags
festival. Wellicht helpt een historisch perspectief hier. Het allereerste festival in 2009
werd vanuit de gemeentelijke organisatie georganiseerd en kostte 275.000 euro ofwel
26,24 euro per bezoeker (voor inflatie gecorrigeerd). Er was nog niet veel publiek.
Ruim 10 jaar later kwamen er in 2019 circa 35.000 bezoekers, maar het budget vanuit
de gemeente was inmiddels veel lager geworden, ongeveer 6 euro per bezoeker. De
editie 2022 telde ruim 40 duizend beziekers en kostte de Rijswijkse gemeenschap 7,20
euro per bezoeker.
Het is belangrijk dat er een visie wordt ontwikkeld over wat de stad nu eigenlijk wil
met dergelijke gezichtsbepalende activiteiten.
Aan het einde van dit Bestuursverslag 2022 past een waarschuwing: we willen de
verwachtingen voor de komende editie op voorhand temperen. Er is nog geen
afspraak met of opdracht door de Gemeente Rijswijk. Wel wordt een
evenementenbeleid voorbereid, zo begrijpen wij van de wethouder. Een strategie om
te rekenen op 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 tijdens de vrijdag- en zaterdagavond),
hetgeen het verdienmodel van het festival verder onder druk zet.
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Verder 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, want zonder
een opdracht en toegekend budget komt er geen editie 2023 van de grond.
Wij hadden aangegeven in dit Bestuursverslag de balans op te maken of we nog een
jaar doorgaan, en in welke samenstelling. Die conclusie is niet eenduidig:
1. Het bestuur van de Stichting Strandwalfestival is bereid om door te gaan in de
volgende samenstelling: Koen Caminada (voorzitter), Paul Schott (secretaris, per 1
januari 2023 vacature ), Mark de Haan (penningmeester), Perry Telle
(sponsorzaken), Eva Schotmeijer (lid), Paul van de Heuvel (lid).
2. Organisatiebureau Sport Heroes geeft aan de editie 2023 te willen organiseren
onder vergelijkbare condities, waarbij een nieuwe editie wel eerst gecalculeerd
moet worden.
3. Op bestuurlijk niveau is nog geen uitsluitsel gegeven over de vraag of De Kracht
van Rijswijk (i.h.b. de Schouwburg) onder dezelfde condities weer wil bijdragen aan
een volgende editie.
4. Echter, ons verslag maakt inzichtelijk dat het vertrekpunt voor 2023 een begroting
moet zijn van ongeveer € 375.000 (realisatie 2022: € 366.866). We zullen snel
duidelijkheid moeten krijgen over het budget om een festival voor 2023 een
startkans te geven.
De huidige situatie is dat Stichting Strandwalfestival geen basis heeft om een plan te
ontwikkelen voor de organisatie van editie 2023, in het bijzonder vanwege ad 4.
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5 Kerncijfers en feiten sinds 2009
Hierna doen wij verslag via enkele kerncijfers. 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 40.000 in 2022.
✓ Subsidie gemeente: € 200.000 in 2009; € 299.342 in 2022 (+9% na
inflatiecorrectie).
✓ Subsidie gemeente per bezoeker 2009-2022: gedaald van € 26,24 in 2009 naar €
7,48 in 2022 (beide in euro van 2022).
✓ Toename fondsen en sponsorgelden 2009-2022: plus € 69.000.
✓ Betrokkenheid bevolking afgemeten aan aantal kramen Strandwalmarkt: 40 in
2009, thans circa 85.
✓ Mix privaat / publiek. Toegenomen betrokkenheid bedrijfsleven, terwijl het
aandeel van de gemeentesubsidie in de totale begroting is gedaald van 100% in
2009 naar 81% in 2022.
o Inhuur en kosten evenementenbureau editie 2022:
✓ SWF is een omvangrijk project dat (ook) inzet vereist van professionals.
✓ Ter beoordeling van de fee voor het evenementenbureau (€ 55.000): er is circa
1.250 uren ingezet voor het festival (= 0,77 voltijdsbaan). Omgerekend ging het
dus om een uurtarief van 44 euro.
✓ Daarvoor wordt geleverd: regulier overleg bestuur SWF, verenigingen op de
Strandwalmarkt, partners familiedag, aantrekken artiesten, logistiek SWFweekend, 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 100% Fresh en
Strandwal Live worden volledig privaat gefinancierd.
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Facts & Figures Strandwalfestival sinds 2009
Samenstelling inkomsten SWF
(x 1.000 euro van 2022)

Subsidie Gemeente Rijswijk
(x 1.000 euro van 2022)
300

350
300
250
200
150
100
50
0

250

200
150
100
50

0

25

Kosten per bezoeker SWF (in euro 2022)

20

Subisdie

Sponsors

50

Privaat

Subsidie Gemeente Rijswijk

Ontwikkeling betrokkenheid
SWF 2009-2022

120

40
15
10

80

30

26

20
18

15

15

15

5

40

10
13

12

10

11

0
8

6

0

7

0
Bezoekers x 1.000

9,8

Uitgaven SWF 2022 x €1.000

Kramen - schaal rechts

Inkomsten SWF 2022 x €1.000

41

22

299

184

55

69

55

Productiekosten

Evenementenbureau

Kosten artiesten

Communicatie

Publiek: Gemeente Rijswijk

Sponsoren incl SWF-beurs

Overig

Privaat: sponsoren, fondsen, horeca

Specificatie productiekosten 2022
9

12

13

27

17
22
38
46

Personeel
Locatie inventaris / tenten
Podia / steigers
Beveiliging

Productieleiding

Licht, geluid en elektra
Afval / schoonmaak / wc's
Overig
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Kerncijfers Gemeente Rijswijk

(data Centraal Bureau voor de Statistiek)

Samenstelling bevolking
60.000

<15 jaar

15-30 jaar

45-65 jaar

>65 jaar

30-45 jaar

Samenstelling bevolking
60.000

50.000

50.000

40.000

40.000

30.000

30.000

20.000

20.000

10.000

10.000

0

0

Samenstelling huishoudens

Autochtoon

Allochtoon

Gemiddeld inkomen x € 1.000

30.000

Nederland

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

40

20.000
35
10.000

30
25

0
20
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 1: Programma editie 2022
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Bijlage 2 Project- en communicatieplan 2022

Project- en communicatieplan 2022
Versie 21-02-2022

Stichting Strandwalfestival
Van Vredenburchweg 67
2282 SE RIJSWIJK
Tel. 06 20 96 19 25
E-mail: secretaris@strandwalfestival.nl
Website: www.strandwalfestival.nl
Bank NL16RABO0109189175
KvK 53641493
BTW NL-8509.58.003
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Strandwal by Night optreden Maan 2019

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 35.000 in
2019. In 2020 is vanwege de coronamaatregelen het festival afgelast en in 2021 om
deze reden in afgeschaalde vorm uitgevoerd.
1.1. Gemeente Rijswijk
Rijswijk is een groene (dit jaar op de eerste plaats!), welvarende, ondernemende,
multiculturele en duurzame gemeente in de Randstad. De stad telt ruim 55.000
inwoners en verwelkomt dagelijks nog eens ruim 38.000 werknemers uit de regio
die onder andere werkzaam zijn bij grote bedrijven in de Plaspoelpolder.
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Als voorstad van de residentie kent Rijswijk een rijke historie. In Huys Ter
Nieuburch werd - inmiddels 325 jaar geleden - in 1697 de Vrede van Rijswijk

4

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

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 Sport Heroes.
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 Sport Heroes en een
vertegenwoordiger van de Gemeente Rijswijk 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 hiertoe 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 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 en de familiedag op zondag. De coronamaatregelen hebben echter
gevolgen voor de bijdragen van deze partners. De Gemeente Rijswijk heeft zich
bereid verklaard garant te staan voor financiële dekking mocht de beoogde
financiële bijdragen van sponsoren en fondsen niet worden gehaald. 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.
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2. Het Strandwalfestival in 2022

In 2022 vindt de 13e editie van het SWF plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag
11 september. Om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken is de toegang
geheel gratis voor het publiek.

6

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 Burgemeester Elsenlaan).
Dit gedeelte van de Van Vredenburchweg
wordt tijdelijk omgetoverd tot
Strandwalboulevard.

2.2. Samenwerking
Organisaties en instellingen
Meer dan 100 samenwerkende organisaties en verenigingen deden mee in 2019.
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 2022 denken wij minstens evenveel partners te kunnen bereiken en met hen
een samenwerking aan te gaan.
Horeca
De inmiddels 13e 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 .
Vrijwilligers
De deelnemende organisaties bestaan grotendeels uit lokale organisaties en
verenigingen. Zowel in de voorbereidende fase als in de realisatie van het festival
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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 (onder voorbehoud)

7

Vrijdag 9 september 2022

Strandwal Helemaal Fresh

Als aftrap van het Strandwalweekend verzamelen jong en oud zich bij De Naald in
het Rijswijkse Bos. Foodtrucks verzorgen hapjes en maaltijden. Lokale artiesten
brengen sfeer en gezelligheid door muziek- en dansoptredens. Kinderen
vermaken zich in de zweefmolen, kunnen zich laten schminken en er zijn speciale
foodtrucks voor kinderen.
In 2019 een groot succes, dus ook dit jaar weer de vrijdagavond van het
Strandwalfestival Helemaal Fresh. Fris, fruitig, jong: een feest met een line-up voor
Rijswijkse jongeren. Artiesten van dit moment uit de pop, hiphop en dj scene.
Natuurlijk is Strandwal Helemaal FRESH ook echt Helemaal FRESH, dus zonder
alcohol.
Zaterdag 10 september 2022

Strandwalmarkt

De Strandwalboulevard aan de Van Vredenburchweg staat van 12.00-17.00 uur vol
met informatiekraampjes, workshops en activiteiten van het Rijswijkse
verenigings- en bedrijfsleven.
In totaal is plaats voor 100 standhouders. 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.
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.
Voor de gemeenteraad, college van B&W en ambtenaren wordt tijdens de markt
in het Rijswijkse Bos een Tijdelijk Stadhuis neergezet. Vanuit deze tent gaan zij in
gesprek met bewoners over actuele thema’s in de gemeente en kinderen kunnen
deelnemen aan activiteiten.
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.
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Jeugd & Cultuurpodium
Dit podium staat op de groenstrook langs de Van Vredenburchweg/
Burgemeester Elsenlaan. Het is een verhoogde vloer waar optredens
plaatsvinden door het Rijswijkse theater/dans en de Rijswijkse jeugd. Op dit
podium worden optredens gegeven door Just Dance, Rijswijks Jeugd
Theater, Balletstudio Marijke de Roo en nog vele anderen.
Podium 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.
Podium Don Bosco
Dit podium staat op de groenstrook van de Van Vredenburchweg/Don
Bosco laantje, hier treden lokale (cover-)bandjes en nieuw talent op.
Hoofdpodium De Naald
Dit podium staat in het Rijswijkse bos en is bedoeld voor optredens van
12.00 – 24.00 uur. Overdag wordt een programma neergezet met onder
andere lokale bandjes en naar de avond toe worden dit A-artiesten.
Vrede van Rijswijk
Tijdens het Strandwalfestival wordt ook uitvoerig stil gestaan bij de Vrede
van Rijswijk die 325 jaar geleden op 20 september 1697 is gesloten. Het
verdrag maakt een eind aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en de
zogenaamde Grote Alliantie, die bestond uit onder meer de Republiek der
Verenigde Nederlanden, Engeland, Oostenrijk, Savoye (een historische
landstreek in de Franse Alpen), Zweden en Spanje. In 1997 is uitgebreid
stilgestaan bij de herdenking dat op dat moment de Vrede van Rijswijk 300
jaar geleden was gesloten. Deze herdenking was tevens de aanzet voor het
huidige Strandwalfestival. Vandaar dat we ook dit jaar in samenwerking
met o.a. de Historische Vereniging Rijswijk uitvoerig stil staan bij deze
belangrijke geschiedkundige gebeurtenis in Rijswijk.

Vanaf 17.00 uur

Om 17.00 uur eindigt de Strandwalmarkt en kunnen bezoekers terecht bij De
Naald voor eten en vertier. Op het hoofdpodium vindt de programmering plaats,
kinderen vermaken zich bij de attracties en voor een hapje en drankje is de
foodzone ingericht. Speciale loungeplekken zorgen ervoor dat bezoekers gezellig
samen kunnen zitten.

20.00 - 20.15 uur 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
met honderden kinderen door het Rijswijkse bos richting het Hoofdpodium.
Traditiegetrouw kiest de burgemeester de mooiste lampion.

20.15 uur: vervolg programma De Naald

Verschillende optredens van B- en A-artiesten en bands zorgen voor ieder wat
wils en samen maken we er een groot feest van.
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Optreden Just Dance Hoofdpodium 2019

Zondag 11 september 2022
Zondag 11 september staat in het teken van de Strandwalfamiliedag. Van 10.0016.00 uur vinden activiteiten plaats op de groenstrook aan de Van
Vredenburchweg, in het Rijswijkse Bos en op het terrein van Kinderboerderij ’t
Akkertje. Er is een vrijmarkt, muziek en Oudhollandse spelen. Bij De Naald is de
gehele dag plek voor eten, drinken, ontmoeten en plezier met foodtrucks,
attracties en muziek.

Strandwal fris & fruitig

De zondagochtend wordt sportief afgetrapt. Vanaf 10.00 uur kunnen bezoekers
meedoen aan sportieve activiteiten. Een yogales, bootcamptraining, zumbales of
jumpingfitness.

Don Bosco
Groei & Bloei
Te Werve Buiten

Bij Te Werve buiten vindt vanaf 15.00 uur een feestmiddag plaats met optredens
van een DJ en Jazz bandjes. Ook is er drinken en eten beschikbaar voor de
bezoekers.
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Fris & Fruitig 2019

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.

Voorbereiding met basisscholen

Bij de basisscholen wordt in de voorbereiding aandacht besteed aan het
Strandwalfestival zodat het bij de leerlingen alvast tot leven komt. Voor deze
editie zal bijzondere aandacht worden besteed aan 325 jaar Vrede van Rijswijk.
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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.

11

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 als
jongeren 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 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. 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. Daar
vinden bezoekers artiestenaankondigingen, de programmering, Geef & Beleef
(voor donaties) en andere leuke nieuwtjes en feiten.

Social Media

Facebook, Instagram en Tik Tok 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 die attendeert op het SWF en dient tevens als trigger om
naar de website (strandwalfestival.nl) te gaan voor meer informatie. De poster zal
o.a. worden ingezet als straatposters en op (digitale) reclameborden.

Banieren/vlaggen

Ruim een maand voor het festival hangen de banieren al op een aantal in ’t oog
springende posities aan de doorgaande wegen. Winkeliersvereniging Oud
Rijswijk hangt banners en vlaggen op.
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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, het
AD/Haagsche Courant, 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.
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Advertenties

In een aantal lokale media worden banners op de voorpagina en advertenties
geplaatst.

Samenwerkingspartners

Wij vragen de deelnemende verenigingen, jongerengroeperingen, het
bedrijfsleven en de horeca de link van de SWF-website, Facebook , Instagram en
Tik Tok 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 Strandwalboulevard
straatnaambordjes geplaatst. Op het hek van Museum Rijswijk is een bord
bevestigd met tekst en uitleg over de betekenis van een Strandwal.

Aankondigingsborden

Bij de podia staat op een aankondigingsbord de optredens met tijden per locatie
vermeld.

Fotografie

Ook dit jaar zal contact worden gezocht met lokale fotografen 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, Instagram, Tik Tok
Persberichten
Fotografie
Poster
Website

Fase 1 – februari t/m april
Omschrijving
1 keer week posten
2 keer
Benaderen fotografen
Teksten aanpassen
Vlog online
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Wie
Sport Heroes
Sport Heroes / Bestuur
Sport Heroes
Sport Heroes
Sport Heroes / Knijnenburg

Fase 2 - mei
Omschrijving
Wie
1-2 keer week posten
Sport Heroes
1 keer
Sport Heroes / Bestuur
Artiestenaankondigingen,
Sport Heroes / Knijnenburg
programma
Fase 3 – juni t/m juli
Wat
Omschrijving
Wie
Facebook, Instagram, Tik Tok
2 keer week posten en
Sport Heroes
betaalde advertenties
Website
Programma online
Sport Heroes / Knijnenburg
Poster
Beschikbaar voor distributie
Sport Heroes / Bestuur
Advertenties
In media plaatsen
Bestuur
Samenwerkingspartners
Inschakelen voor onder de
Sport Heroes / Bestuur
aandacht brengen SWF
Fase 4 - augustus
Wat
Omschrijving
Wie
Facebook, Instagram, Tik Tok
3 keer week posten en
Sport Heroes
betaalde advertenties
Persberichten
1 keer
Sport Heroes / Bestuur
Outdoor media
Ophangen vlaggen/
Knijnenburg
banieren en vervangen
straatnaambordjes
Openbare werken
Gastuitnodigingen
Gereed voor verzenden
Bestuur
Persuitnodiging
Half augustus verzenden
Bestuur
Strandwalkrant
Gereed en verspreiden
Fase 5 – september tot aan Strandwalfestival
Wat
Omschrijving
Wie
Facebook, Instagram, Tik Tok
Dagelijks posten en
Sport Heroes
betaalde advertenties
Aankondigingsborden
Ophangen per locatie
Sport Heroes
Programmafolder
Gereed voor verspreiden
Sport Heroes / Knijnenburg
Fase 6 – september na het Strandwalfestival
Wat
Omschrijving
Wie
Facebook, Instagram, Tik Tok
1 keer week posten
Sport Heroes
Persberichten
2 keer
Sport Heroes / bestuur
Wat
Facebook, Instagram, Tik Tok
Persberichten
Website
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5. Begroting: baten en lasten Strandwalfestival editie 2022
Het College van B&W heeft middels een convenant op 5 februari 2022 het bestuur
van SWF opdracht gegevens in 2022 Strandwalfestival rondom De Naald te
organiseren waarbij gedurende 3 dagen cultureel Rijswijk in de spotlights staat.
De gemeente Rijswijk stelt een vast bedrag ter hoogte van € 250.000,- ter
beschikking. Daarnaast verstrekt de Gemeente Rijswijk een garantstelling van
maximaal € 75.000,- indien sponsorbedragen onvoldoende mochten blijken een
volwaardig Strandwalfestival te organiseren.
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Baten en lasten Strandwalfestival editie 2022
Budget definitief
Baten
Gemeente Rijswijk garantstelling
Horeca kickbackfee
Fondsen
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Geef & Beleef
Sponsoren defnitief
Sponsoren doel
Overige opbrengsten
Lasten
Kosten bestuur
Kosten communicatie
Kosten organisatie evenementenbureau
Kosten gasten / versnaperingen *
Kosten aanloopperiode
Kosten strandwalmarkt
Programmakosten artiesten
Kosten familiedag
Kosten horeca
Productiekosten
Saldo van baten en lasten

€ 355.512

€ 248.412
€ 20.000
€0
€ 600
€ 11.500
€ 75.000
€0
€ 355.512

€ 8.000
€ 25.000
€ 55.000
€ 15.000
€ 3.000
€ 2.750
€ 55.167
€ 5.345
€ 1.250
€ 185.000
€0
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Specificatie kosten editie 2022
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Budget definitief

Kosten bestuur
Verzekering/bankkosten/kantoorkosten
Bestuurskosten

€ 8.000
€ 500
€ 6.000

Administratie

€ 1.500

Kosten communicatie

€ 25.000

Communicatie + social SH
Communicatie via bestuur

€ 9.000
€ 16.000

Kosten organisatie evenementenbureau

€ 55.000

Kosten gasten/sponsoren *

€ 15.000

Kosten aanloopperiode (vergunningen/verzekering)

€ 3.000

Kosten strandwalmarkt
Podium Jozef Israelslaan

€ 2.750
€0

Bonifatiuskerk
Jeugdpodium
Hoofdpodium

€0
€ 750

€ 1.000

Attracties
Overige kosten

€ 1.000
€0

Programmakosten artiesten

€ 55.167

Programma vrijdagavond:
20:00-21:00 - Artiest 1
21:00-21:15 - Artiest 2
21:15-22:30 - Artiest 3
22:30-23:00 -Arties 4
23:00-23:30 - Artiest 5
23:30-00:30 - Artiest 6
DJ
Buma/riders/Sponsor artiesten in natura

€ 18.700
€ 750
€ 3.500
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 1.250

Programma zaterdagavond:
16:45-17:00 - DJ
17:00-17:45 - Artiest 1
17:45-18:15 - DJ
18:15-19:00 - Artiest 2
19:00-19:20 - DJ
19:20-20:00 - Artiest 3
20:00-20:15 - Aankomst Lampionnenoptocht
20:15-20:45 - Artiest 4
20:45-21:00 - DJ
21:00-22:00 - Artiest 5
22:00-22:15 - DJ
22:15-23:00 - Artiest 6
23:00-23:15 - DJ
23:15-00:00 - Artiest 7
00:00-00:30 - DJ afsluitende set
Presentator gehele avond

€ 36.467
€ 450
€ 5.350
€0
€ 3.975
€0
€ 3.500
€0
€ 5.297
€0
€ 4.100
€0
€ 3.750
€0
€ 9.095
€0
€ 950

Kosten Familiedag
Sportochtend

€ 1.200

€ 5.345

Groei&Bloei
Jazzmiddag

€ 750
€ 1.595
€ 1.200
€ 550
€ 350
€ 900

Kosten horeca

€ 1.250

Kindershow
Scouting
Het Akkertje

Productiekosten (+ 23,9%)
Locatie inventaris
Podia/steigers
Stagemanagers
Vouwtenten en overig

€ 185.000
€ 22.800
€ 21.68654
€ 790
€ 876

6. Risicoanalyse
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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.

Prijsuitreiking lampionnenoptocht 2019
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Bestuursleden
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Koen Caminada, voorzitter
Paul Schott, secretaris en communicatie
Mark de Haan, penningmeester en communicatie
Perry Telle, bestuurslid / vrienden van & sponsorzaken
Eva Schotmeijer-Muus, bestuurslid en programmering
Paul van den Heuvel, bestuurslid en programmering

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.’
Mark de Haan: ‘Ik geniet al jaren van het Strandwalfestival, eerst als bezoeker, en

nu als bestuurslid. Aangezien het organiseren van events één van mijn passies is.
Ben ik blij dat ik op deze manier steentje kan bijdragen.’
Perry Telle: ‘Als geboren en getogen Rijswijker ligt Rijswijk mij na aan het hart.

Door mijn functie in het bestuur van het Strandwalfestival kan ik bijdragen aan
het samenbrengen van alle Rijswijkers zowel burgers groot en klein, oud en jong
en de mooie ondernemingen die RIJSWIJK heeft. Samen moeten we het doen.’
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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Bijlage 3: Subsidiebeschikking en aanvullende afspraken
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Aanvullende afspraken Strandwalfestival
Deze afspraken behoren bij de subsidiebeschikking strandwalfestival 2022.
Het betreft het in september 2022 organiseren van een Strandwalfestival rondom De Naald .
Gedurende 3 dagen staat cultureel Rijswijk in de spotlights.

24
Financieel:
Voor 2022 bedraagt het budget op basis van (inmiddels verlopen) afspraken € 349.000,-. Hierop wordt
in mindering gebracht de reeds nu te voorziene inkomsten zoals kickbackfee horeca en toegezegde
sponsorbedragen ter hoogte van gezamenlijk € 26.500.,De gemeente Rijswijk stelt een vast bedrag ter hoogte van € 250.000,- ter beschikking. Daarnaast
verstrekt de Gemeente Rijswijk een garantstelling van maximaal € 75.000,-.
Sponsorbedragen boven de eerdergenoemde € 26.500,- zullen direct in mindering worden gebracht op
de garantstelling. Indien de sponsorbedragen hoger zijn dan € 75.000,- is het pas mogelijk om het
genoemde budget te verhogen ter verbetering van de kwaliteit c.q. zichtbaarheid van het
Strandwalfestival ten behoeve van de Rijswijkse gemeenschap.
Doelgroep:
Alle Rijswijkers van Jong tot Oud.
Doelstelling:
De inwoners van Rijswijk kennis laten maken met het culturele en sportieve leven in Rijswijk en de
lokale verenigingen en instellingen een mogelijkheid te bieden zich aan Rijswijkers te presenteren.
Aandacht voor de historie van Rijswijk en dan specifiek de Vrede van Rijswijk.
Basisactiviteiten:
- Strandwalmarkt
- Podium waar iig lokale podiumkunstenaars volop de gelegenheid krijgen zich te presenteren
- Een avondprogramma voor de jeugd waarbij deze avond geheel alcoholvrij is.
- De andere avond is het een plek van ontmoeting en verbinding voor iedere Rijswijker
- Een familiedag op zondag
- Prominente zichtbare activiteit rond de Vrede van Rijswijk
Locatie:
Breed gebied rondom de Naald
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Rol opdrachtnemer
1- Uitvoeren organisatie strandwalfestival
2- Tijdige aanvraag vergunningen
3- Verantwoordelijkheid veiligheidsplan
4- Concreet communicatieplan
5- Inzet op aantrekken sponsoren
6- Samenwerking met de Rijswijkse Schouwburg
7- Inzet op samenwerking met Kracht van Rijswijk (Schouwburg, TRIAS, museum Rijswijk,
bibliotheek en Welzijn Rijswijk)
8- Samenwerking met andere partners in de stad (bijv sportpartners, jeugdpartners en culturele
partners)
Rol gemeente als opdrachtgever:
9- Duidelijkheid verschaffen over de verwachtingen rondom het SWF.
10- Tijdige toetsing van de vergunningprocedures
11- Ondersteuning in communicatie in het gebruik maken van standaard communicatiekanalen
12- Communicatie met raad en college en verzorgen van de uitnodigingen raadsleden en
college(s)
13- Organisatie gemeentepaviljoen
Overleg:
Voor overleg over voortgang een maandelijks overleg tussen SWF en gemeente. Overleg wordt vanuit
de gemeente bijgewoond door contactpersoon SWF (beleidsmedewerker Kunst en Cultuur) en,
afhankelijk van de agenda van dit overleg, door medewerker communicatie, medewerker
vergunningen, medewerker veiligheid. Het initiatief voor dit overleg ligt bij het bestuur van het SWF.
Lange termijn visie
Deze opdracht is beschreven voor het jaar 2022. In 2022 wordt ook een evenementenbeleid opgesteld.
Hierbij zal de positionering van het Strandwalfestival een duidelijke plek krijgen. Ook zal gekeken
worden naar de mogelijkheden om het festival eventueel door te kunnen laten groeien naar een festival
met een regionale uitstraling.
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uw BSN of KvK nr
uw kenmerk
ons kenmerk

2022041992490

inlichtingen bij

Klant Contact Center

doorkiesnummer

14 070
Ruimtelijk domein
team vergunningen

T. Heemskerk
Laan der Zeven Linden 13
2645GR Delfgauw

Telefoon 14 070
Fax (070) 326 14 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
Iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Kennisgeving procedure
en beslistermijn aan aanvrager
Strandwalfestival 2022

datum
bijlage(n)

20 mei 2022
diverse

Geachte heer T. Heemskerk
U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het Strandwalfestival 2022 (9 t/m 11 september
2022). Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierbij treft u
het besluit dat is genomen over uw aanvraag.
Het is belangrijk dat u het besluit en ook de bijlagen die er aan verbonden zijn, goed door te lezen. Het
kan zijn dat er nog nadere gegevens ingediend moeten worden. U dient dit 3 weken voor dat u begint
met de werkzaamheden in te dienen.
Nu de vergunning verleend is wordt het dossier verder behandeld door de toezichthouder.
Uw toezichthouder is de heer EL Mhamdi, voor vragen over de uitvoering en meldingen kunt u hem
benaderen, via email: oelmhamd@rijswijk.nl of onder telefoonnummer: 070 326 15 24.

Veel succes met uw werkzaamheden!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
namens dezen,
_sign_mvdl el y_

N.A.J. Huijbregts
manager Team Vergunningen
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
2022041992490

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden en richten aan:

Het stadhuis is te bereiken met tram 17, bus 23, 33
pagina 1 van 10

Gemeente Rijswijk, Ruimtelijk domein team vergunningen
Postbus 5305, 2280 HH RIJSWIJK
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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Op 15-04-2022 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het Strandwalfestival
2022 (vrijdag 9 tot en met zondag 11 september 2022) op de locatie Rijswijkse Bos en omgeving te
Rijswijk.
Uw aanvraag staat geregistreerd onder nummer 2022041992490.
BESLUIT
Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor het Strandwalfestival 2022 op de locatie
Rijswijkse Bos en omgeving (festivalterrein) (9 t/m 11 september + opbouw vooraf en afbreken nadien).
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd met de reguliere voorbereidingsprocedure van artikel 3.7 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat om de activiteit:
 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo en artikel
2.12 Wabo)
Als bijlage bij en onderdeel van deze beslissing worden de volgende documenten meegezonden:
 gewaarmerkte gegevens waaronder aanvraagformulier
 situatietekening
 bezwaarclausule;
 annex.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld aan de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde
omgevingsvergunning.
OVERWEGINGEN
RO (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo en artikel 2.12
Wabo)
Bestemmingen
Het perceel ligt in het bestemmingsplan “Landgoederenzone”. De bedoelde gronden zijn gelegen in de
bestemmingen “Groen-1” en “Groen-2”, “Verkeer”, “Water” en “Cultuur en Ontspanning”.
Archeologie
Over het algemeen geldt ook de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”. Deze blijft buiten verdere
beschouwing aangezien geen sprake zal zijn van het verstoren van de bodem en daarmee de eventueel
aanwezige archeologische waarden.
Parkeren
Tenslotte geldt over het hele gebied het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering
Rijswijk”. Aangezien op basis van de nog te verlenen evenementenvergunning de parkeervoorziening
zal worden geregeld, valt ook dit bestemmingsplan buiten de verdere toetsing van de aanvraag. Het
betreft immers een tijdelijke vergunning voor drie dagen (met opbouw en afbreekdagen er omheen).
Bij de aanvraag is een toelichting gegeven op de wijze waarop het (auto- en fiets) parkeren wordt
opgelost (situatietekening). Deze toelichting is weliswaar onderdeel van dit besluit maar zal ook in de
procedure voor de evenementenvergunning nog moeten worden beoordeeld.
Strijdigheden
Daar er in het bestemmingsplan “Landgoederenzone” geen afwijkingsregels zijn opgenomen voor
dergelijke evenementen en het een aanvraag omgevingsvergunning betreft voor het gebruiken van de
gronden voor het Strandwalfestival 2022 wordt gebruik gemaakt van artikel 4, lid 11 van Bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht (na deze: Bor). Deze biedt de mogelijkheid voor een periode van ten hoogste
tien jaar af te wijken van het bestemmingsplan voor ander gebruik van gronden (of bouwwerken).
Volgens artikel 2.10, lid 2 Wabo wordt uw aanvraag gezien als een aanvraag voor het gebruiken van
gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo). Wij mogen
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alleen een vergunning voor deze activiteit verlenen, indien deze niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening, artikel 2.12, lid 1, sub a onder 2 Wabo en Bijlage II artikel 4 lid 11 van het Bor.
Vanuit ruimtelijk oogpunt is het gewenste voornemen niet bezwaarlijk omdat de locatie grotendeels in de
parkomgeving (Rijswijkse Bos) gelegen is. Het evenement wordt inmiddels een aantal jaren
georganiseerd waarbij nooit sprake is geweest van overlast op het gebied van parkeren, geur en geluid.
De locatie is goed bereikbaar voor bezoekers (wandelen/fiets/openbaar vervoer/auto parkeren) waardoor
er vanuit verkeer niet of nauwelijks overlast zal zijn. Vanwege de beperkte aard en omvang van het
festival heeft het plan geen onomkeerbare gevolgen voor de geldende bestemmingen.
Het Strandwalfestival wordt gehouden van 9 tot en met 11 september 2021 en past binnen de criteria.
Met voorgaande motivering en het verlenen van een afwijking van de regels van het bestemmingsplan is
de weigeringsgrond weggenomen en mag de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.
Ten behoeve van het evenement dient separaat een evenementenvergunning te worden
aangevraagd. Uit de afgifte van deze omgevingsvergunning zijn geen rechten te ontlenen welke u
ontslaan van het nakomen van in de evenementenvergunning vermelde verplichtingen. Deze
dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
Inwerkingtreding van dit besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van deze brief.
Bijlagen en gewaarmerkte stukken
U vindt bij dit besluit twee bijlagen. Het is belangrijk om deze bijlagen goed te lezen voordat u met de
werkzaamheden begint.
Bijlage 1: Voorschriften
Aan uw vergunning is een aantal voorschriften verbonden. Welke dat zijn, leest u in deze bijlage. De
voorschriften zijn belangrijk voor u, omdat er verplichtingen in staan die aan het gebruik van de
vergunning zijn verbonden.
Bijlage 2: Nadere informatie bij omgevingsvergunning
In bijlage 2 vindt u belangrijke nadere informatie over de verleende vergunning
Leges
Aan de behandeling van uw omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden. Deze kosten zijn
vastgesteld door de gemeenteraad in de legesverordening van de gemeente Rijswijk. U ontvangt
binnenkort van de gemeente Rijswijk een factuur om deze kosten te kunnen betalen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
namens dezen,
_sign_mvdl el y_

N.A.J. Huijbregts
manager Team Vergunningen

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Bezwaar
Tegen dit besluit staat ook bezwaar open. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH, Rijswijk
Met uw DigiD kunt u ook digitaal bezwaar indienen via de gemeentelijke website:
www.rijswijk.nl/ondernemers/producten/bezwaarschrift-indienen.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten;
 Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw e-mailadres en telefoonnummer,
 De datum van uw bezwaarschrift,
 Een kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit
bijvoegen,
 De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit,
 Uw handtekening.
Voorlopige voorziening
Het besluit waartegen u bezwaar maakt treedt al in werking tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om de
inwerkingtreding op te schorten kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Den Haag,
sector bestuursrecht. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk
op www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/rechtsgebieden/bestuursrecht
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BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN
Op grond van het bepaalde in artikel 2.22 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aan
de vergunning de volgende voorschriften verbonden:
1. Algemeen
 De houder van deze vergunning moet ervoor zorgdragen dat deze vergunning (inclusief
tekeningen / berekeningen) te allen tijde op de locatie aanwezig is en dient op verzoek van de
inspecteur Handhaving / bevoegd gezag te worden getoond.


Aan de toezichthouder moet schriftelijk kennis worden gegeven van:
o verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd;
o de aanvang van de werkzaamheden, ten minste twee dagen tevoren;
o de voltooiing van de werkzaamheden, ten minste twee dagen tevoren;



Aanwezige brandkranen of waterputten dienen tijdens de werkzaamheden vrijgehouden te
worden van obstakels.



Voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk zijn rechtstreeks werkende voorschriften en
artikelen op (brandveilig) gebruik van toepassing overeenkomstig hoofdstuk 7 Bb.



Voorafgaande aan de opbouwwerkzaamheden dient een schouw van het openbare gebied
plaats te vinden. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer,
sectie Uitvoering onder telefoon (070) 326 14 42 / 14 42.

2. Werktijden
Toestellen en/of werkzaamheden mogen alleen worden gebruikt of verricht op maandag tot en met
zaterdag, dagelijks in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
3. Tijdelijkheid
1. De vergunning wordt verleend voor de periode 10 tot en met 12 september met een aantal
dagen voorafgaand en erna ten behoeve van het ordentelijk plaatsen en verwijderen van de
diverse voorzieningen. Na deze termijn moet de vóór de verlening van de omgevingsvergunning
bestaande toestand worden hersteld. Eventuele schade komt voor rekening van de
vergunninghouder.
2. Ten behoeve van het evenement dient/is separaat een evenementenvergunning
aangevraagd. Uit de afgifte van deze omgevingsvergunning voor de activiteit Handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening zijn geen rechten te ontlenen welke u ontslaan van
het nakomen van de in de evenementenvergunning vermelde verplichtingen. Deze dienen
ten alle tijden te worden opgevolgd.

Bijlage 2: Nadere informatie bij omgevingsvergunning
U heeft een positief besluit ontvangen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze
toelichting staan diverse onderwerpen genoemd die voor u van belang kunnen zijn.
Intrekken van een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken in de gevallen als
bedoeld in artikel 2.33 Wabo. Wij gaan niet over tot intrekking voordat wij u daarover hebben gehoord.
Schorsing van een besluit
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan de indiener van een bezwaar tegelijkertijd een voorlopige
voorziening (bijvoorbeeld schorsen van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter. Een eventuele
schorsing van het besluit betekent, dat u tijdens de bezwaarschriftprocedure niet mag bouwen. Dit kan
financiële gevolgen voor u hebben. Om problemen te voorkomen is het raadzaam uw buren te
informeren over uw plan (als dat nog niet is gebeurd).
Onherroepelijk besluit
Indien u gebruikt maakt van een vergunning terwijl deze nog niet onherroepelijk is, doet u dat op eigen
risico. Een vergunning is onherroepelijk als daartegen geen bezwaar is gemaakt of wanneer de
eventuele bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond en de vergunning in stand is gelaten.
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Openbare ruimte
De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de schade aan het openbaar gebied door
werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van dit evenement. Het is aan te raden om van tevoren
foto’s te maken van het openbaar gebied.
Eventuele schade zal verhaald worden op de vergunninghouder.
Voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden dient er een schouw van de openbare weg plaats te vinden.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer, sectie Uitvoering onder
telefoon (070) 326 14 42.
Aansluitingen
Een aansluiting op de hoofdinfrastructuur voor gas, water, elektriciteit, kabel en/of telecommunicatie kunt
u aanvragen via https://www.mijnaansluiting.nl/ .
Overige vergunningen en aandachtspunten
Het is mogelijk dat u voor de uitvoering van uw bouwplan nog andere werkzaamheden moet verrichten.
Voor deze werkzaamheden heeft u eventueel nog een andere vergunning nodig. Het is mogelijk dat u
geen gebruik kunt maken van deze omgevingsvergunning, doordat een andere (omgevings)vergunning
niet kan worden verleend.
Indien u een container/kraan of andere obstakels plaatst op de openbare weg, dient u dit aan te
vragen via Obstakel op de openbare weg plaatsen | Ondernemers (rijswijk.nl). Eventuele schade aan
wegdek, trottoirs en/of plantsoenen zal op de vergunninghouder worden verhaald.
Algemene plaatselijke verordening (APV)
Indien uw plan een evenement in het kader van de APV betreft, hiervoor heeft u een
evenementen- en/of drank- en horecawetvergunning nodig.
Mijn collega’s van het Horecaloket, helpen u graag verder. Voor meer informatie of het maken van een
afspraak kunt u een e-mail sturen naar horecaloket@rijswijk.nl of telefonisch contact opnemen via 14070
en vragen naar een medewerker van het horecaloket.
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KENNISGEVING AANVANG / VOORTGANG– Omgevingsvergunning

Deze kennisgeving moet tenminste 48 uur voor de aanvang van de vermelde werkzaamheden worden verstuurd,
naar stadhuis@rijswijk.nl onder vermelding van zaaknummer: 2022041992490, onderwerp: TOEZICHT.

LET OP, HET TIJDIG INDIENEN VAN AANVULLENDE GEGEVENS (Bijv. constructie stukken)

Uw toezichthouder is de heer EL Mhamdi, voor vragen over de uitvoering en meldingen kunt u
hem benaderen, via email: oelmhamd@rijswijk.nl of onder telefoonnummer: 070 326 15 24.
Zaaknummer

: 2022041992490

Betreft

: Strandwalfestival 2022

Adres

: strandwalfestival terrein

o

Aanvang werkzaamheden :

-

-

(datum)

o

Voortgang werkzaamheden:
o De werkzaamheden op het terrein
o De aanleg van het trasraam
o Aanbrengen vloeren
o Aanbrengen constructie
o Het leggen van de riolering
o

(datum)

(verdieping)
(onderdeel)

Vergunninghouder:
T. Heemskerk
Laan der Zeven Linden 13
2645GR Delfgauw
Handtekeningen

Datum;

-

-

Aannemer (het werk zal uitgevoerd worden door):
Naam
:
Uitvoerder

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

(uitvoerder)
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KENNISGEVING VOLTOOIING– Omgevingsvergunning
Meteen na voltooiing van de werkzaamheden stelt u de gemeente Rijswijk daarvan in kennis, dit kan door deze
kennisgeving te versturen naar stadhuis@rijswijk.nl onder vermelding van zaaknummer: 2022041992490

,onderwerp: TOEZICHT
Zaaknummer

: 2022041992490

Betreft

: Strandwalfestival 2022

Adres

: strandwalfestival terrein

o

Werkzaamheden zijn voltooid

:

-

-

(datum)

o

Werkzaamheden zijn voltooid met uitzondering van :

-

-

(datum)

Vergunninghouder:
T. Heemskerk
Laan der Zeven Linden 13
2645GR Delfgauw
Handtekeningen

Datum;

-

-

Aannemer (het werk zal uitgevoerd worden door):
Naam
:
Uitvoerder

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

(uitvoerder)
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uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij
doorkiesnummer

03-06-2022
22.045805
E.S.A. Smit
14 070
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Vergunningen

Knijnenburg Producties
T.a.v. de heer R. Knijnenburg
Nijverheidsstraat 130
2288 BB RIJSWIJK

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070

2288BB130

Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Ontheffing inname openbare grond

datum
bijlage(n)

24 juni 2022
1: Bezwaarclausule
2: Plattegrond

Geachte heer Knijnenburg,
Ontheffing inname openbare grond
Burgemeesters en wethouders hebben op 3 juni 2022 uw verzoek ontvangen voor een ontheffing inname
openbare grond voor het plaatsen van een aankondigingsframe aan de Burgemeester Elsenlaan, op de
hoek van de Vredenburchweg (plantsoen Rijswijkse bos). Dit in het kader van het Strandwalfestival
2022.
Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder het kenmerknummer 22.040714.
Besluit
Burgemeesters en wethouders besluiten, gelet op grond van artikel 8.1.1. van de Verordening Fysieke
Leefomgeving (VFL) een ontheffing inname openbare grond te verlenen voor het plaatsen van een
aankondigingsframe voor het Strandwalfestival 2022 (afmeting: 1300 mm bij 3000 mm).
Locatie en periode
De ontheffing wordt verleend van 1 augustus tot en met 12 september 2022. Het aankondigingsframe zal
worden geplaatst bij de ingang van de toegangswet naar het Rijswijkse bos, aan de Burgemeester
Elsenlaan/ op de hoek van de Vredenburchweg. Zie bijlage 1 voor de locatie.
Procedure
De aanvraag is beoordeeld aan artikel 8.1.1. VFL Rijswijk. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en
daarom verlenen wij u de gevraagde ontheffing inname openbare grond.
Voorschriften
Aan deze ontheffing verbinden wij de volgende voorschriften:
1. U dient zich te houden aan de opgegeven informatie en plattegrond genoemd in de door u
ingediende aanvraag, geregistreerd onder ons kenmerknummer 22.040714.
2. Het terrein dient schoon te worden opgeleverd.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
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3. Plaatsing van het frame mag niet in de buurt van een voetgangersoversteek of
verkeersregelinstallaties. Hier dient rekening mee te worden gehouden aan de hand van een
afstand van twintig meter.
4. Bij het aanbrengen van het aankondigingsframe mag er geen beschadiging plaatsvinden. Zo
mag er niet worden geboord.
5. Het frame moet zodanig zijn geplaatst dat door de plaatsing ervan er geen zichtbeperking dan wel
hinder optreedt voor verkeersdeelnemers.
6. U dient rekening te houden met de zichtlijnen van trambestuurders richting Van Vredenburchweg, er
dient voldoende afstand tot het spoor te worden bewaard.
7. U dient er zorg voor te dragen dat er geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.
8. Plaatsing van het frame aan HTM palen, verkeersborden, verkeerspalen en haltepalen is niet
toegestaan. In voorkomende gevallen worden posters verwijderd.
9. Het aankondigingsframe dient na het evenement (uiterlijk 12 september) te worden verwijderd.
10. Alle bevelen en aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren gegeven in het belang
van de openbare orde en veiligheid moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
11. Alle werken of eigendommen van de gemeente Rijswijk, die als gevolg van het gebruik van deze
vergunning beschadigen, worden op kosten van uw bedrijf door de gemeente hersteld.
12. Er dient te allen tijde 3,5 meter vrije doorgang/toegang te zijn voor de hulpdiensten.
13. U dient er zorg voor te dragen dat de eventueel in de nabijheid van de door u geplaatste
materialen aanwezige brandkranen/-put vrij toegankelijk zijn voor de Brandweer;
14. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de vergunning, kan de gemeente, de
houder, die gebruikt maakt van deze ontheffing, aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wij maken u er tenslotte op attent dat:
a. Gebruikmaking van de ontheffing impliceert dat de gestelde voorwaarden worden aanvaard.
b. De houder van de ontheffing is verplicht om de ontheffing of een kopie daarvan op eerste
vordering ter inzage af te geven aan de met controle belaste ambtenaren.
Legeskosten
De leges bedragen, gelet op de Legesverordening 2022, voor deze ontheffing € 44,15. Op korte termijn
zal een rekening worden toegezonden die binnen dertig dagen na de datum van verzending moet zijn
voldaan.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,

N.A.J. Huijbregts
Manager Vergunningen
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Bijlage 1:

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit staat ook bezwaar open. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH, Rijswijk
Met uw DigiD kunt u ook digitaal bezwaar indienen via de gemeentelijke website:
www.rijswijk.nl/ondernemers/producten/bezwaarschrift-indienen.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten;
 Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw e-mailadres en telefoonnummer,
 De datum van uw bezwaarschrift,
 Een kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit
besluit bijvoegen,
 De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit,
 Uw handtekening.
Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een
oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met op met het secretariaat van Juridische Zaken van
de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 . Overleg zo nodig hoe u de tijdige indiening van het
bezwaar veilig kunt stellen.
Het besluit waartegen u bezwaar maakt treedt al in werking tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om de
inwerkingtreding op te schorten kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Den Haag,
sector bestuursrecht. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk
op www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/rechtsgebieden/bestuursrecht.
Beroep
Tegen deze beslissing staat voor belanghebbenden beroep open. Indien u daarvan gebruik maakt, dient
u binnen zes weken na de dagtekening van deze brief een beroepschrift en een kopie van deze
beslissing te zenden aan de Rechtbank Den Haag, Team Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. U kunt het beroepschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijkt u op de site voor de
precieze voorwaarden.
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Bijlage 2: Plattegrond
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uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij
doorkiesnummer

21-04-2022
22.038659
E.S.A. Smit
14 070
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Vergunningen

Knijnenburg Producties
T.a.v. de heer R. Knijnenburg
Nijverheidsstraat 130
2288 BB RIJSWIJK

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070

2288BB130

Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Ontheffing inname openbare grond t.b.v. posters
Strandwalfestival 2022

datum
bijlage(n)

1 juni 2022
Bijlage 1: Bezwaarschrift
Bijlage 2: Plattegrond

Ontheffing inname openbare grond
Burgemeesters en wethouders hebben op 21 april 2022 uw verzoek ontvangen voor een ontheffing
inname openbare grond voor het plaatsen van 45 posters op diverse plekken in de gemeente Rijswijk.
Dit in het kader van het Strandwalfestival 2022.
Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder het kenmerknummer 22.029982.
Besluit
Burgemeesters en wethouders besluiten, gelet op grond van artikel 8.1.1. van de Verordening Fysieke
Leefomgeving (VFL) een ontheffing inname openbare grond te verlenen voor het plaatsen van 45
posters voor het Strandwalfestival 2022 (afmeting: 84 cm bij 119 cm).
Locatie en periode
De ontheffing wordt verleend van 1 augustus tot en met 12 september 2022. De posters zullen worden
geplaatst op diverse plaatsen in de gemeente Rijswijk, zie bijlage 2 voor de locaties.
Procedure
De aanvraag is beoordeeld aan artikel 8.1.1. VFL Rijswijk. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en
daarom verlenen wij u de gevraagde ontheffing inname openbare grond.
Voorschriften
Aan deze ontheffing verbinden wij de volgende voorschriften:
1. U dient zich te houden aan de opgegeven informatie en plattegrond genoemd in de door u
ingediende aanvraag, geregistreerd onder ons kenmerknummer 22.029982.
2. Het terrein dient schoon te worden opgeleverd.
3. Plaatsing van de posters mag niet in de buurt van een voetgangersoversteek of
verkeersregelinstallaties. Hier dient rekening mee te worden gehouden aan de hand van een
afstand van twintig meter.
4. Bij het aanbrengen van de posters mag er geen beschadiging plaatsvinden. Zo mag er niet
worden geboord.
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden

Het stadhuis is te bereiken met tram 17,

en richten aan: Gemeente Rijswijk, RO/VERG, Postbus 5305, 2280 HH

bus 22, 23, 30 en 51

Rijswijk

pagina 1 van 4

79

5. De borden moeten zodanig zijn geplaatst dat door de plaatsing van de borden er geen
zichtbeperking dan wel hinder optreedt voor verkeersdeelnemers.
6. Plaatsing van de posters mag niet ten koste gaan van parkeerruimte en ruimte voor voetgangers en
fietsers.
7. U dient er zorg voor te dragen dat er geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.
8. Plaatsing van de posters aan HTM palen, verkeersborden, verkeerspalen en haltepalen is niet
toegestaan. In voorkomende gevallen worden posters verwijderd.
9. De posters dienen na het evenement (uiterlijk 12 september) te worden verwijderd.
10. Alle bevelen en aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren gegeven in het belang
van de openbare orde en veiligheid moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
11. Alle werken of eigendommen van de gemeente Rijswijk, die als gevolg van het gebruik van deze
vergunning beschadigen, worden op kosten van uw bedrijf door de gemeente hersteld.
12. Er dient te allen tijde 3,5 meter vrije doorgang/toegang te zijn voor de hulpdiensten.
13. U dient er zorg voor te dragen dat de eventueel in de nabijheid van de door u geplaatste
materialen aanwezige brandkranen/-put vrij toegankelijk zijn voor de Brandweer;
14. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de vergunning, kan de gemeente, de
houder, die gebruikt maakt van deze ontheffing, aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wij maken u er tenslotte op attent dat:
a. Gebruikmaking van de ontheffing impliceert dat de gestelde voorwaarden worden aanvaard.
b. De houder van de ontheffing is verplicht om de ontheffing of een kopie daarvan op eerste
vordering ter inzage af te geven aan de met controle belaste ambtenaren.
Legeskosten
De leges bedragen, gelet op de Legesverordening 2022, voor deze ontheffing € 44,15. Op korte termijn
zal een rekening worden toegezonden die binnen dertig dagen na de datum van verzending moet zijn
voldaan.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,

N.A.J. Huijbregts
Manager Vergunningen
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Bijlage 1:
Bezwaarclausule
Tegen dit besluit staat ook bezwaar open. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH, Rijswijk
Met uw DigiD kunt u ook digitaal bezwaar indienen via de gemeentelijke website:
www.rijswijk.nl/ondernemers/producten/bezwaarschrift-indienen.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten;
 Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw e-mailadres en telefoonnummer,
 De datum van uw bezwaarschrift,
 Een kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit
besluit bijvoegen,
 De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit,
 Uw handtekening.
Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een
oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met op met het secretariaat van Juridische Zaken van
de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 . Overleg zo nodig hoe u de tijdige indiening van het
bezwaar veilig kunt stellen.
Het besluit waartegen u bezwaar maakt treedt al in werking tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om de
inwerkingtreding op te schorten kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Den Haag,
sector bestuursrecht. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk
op www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/rechtsgebieden/bestuursrecht.
Beroep
Tegen deze beslissing staat voor belanghebbenden beroep open. Indien u daarvan gebruik maakt, dient
u binnen zes weken na de dagtekening van deze brief een beroepschrift en een kopie van deze
beslissing te zenden aan de Rechtbank Den Haag, Team Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. U kunt het beroepschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijkt u op de site voor de
precieze voorwaarden.
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Bijlage 2:

22.038659

Plattegrond
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13-06-2022
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E.S.A. Smit
14 070
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Vergunningen

Sport Heroes
T.a.v. de heer T. Heemskerk
Vulcanusweg 263 C
2624AV DELFT

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070

2624AV263XC
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stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Melding klein eendaags evenement
(Strandwalfestival 2022 – Programma
Bonifatiuskerk)

datum
bijlage(n)

8 juli 2022
1: Wet- en regelgeving

Geachte meneer Heemskerk,
Melding evenement
Burgemeester en wethouders hebben op 13 juni 2022 een melding voor een evenement ontvangen,
deze is geregistreerd onder het nummer 22.043217. Het meldingsformulier en uw plattegrond zijn
beoordeeld en er zijn geen aanvullende vragen en/of opmerkingen over het te organiseren evenement
‘Strandwalfestival 2022 – Programma Bonifatiuskerk’. Het evenement is een side programma gedurende
het Strandwalfestival. Er zullen een aantal koren een programma in de Bonifatiuskerk gaan verzorgen. U
heeft met uw melding verklaard dat u zich aan de regels houdt en het evenemententerrein conform de
aangeleverde plattegronden opstelt.
Locatie en datum
Het evenement zal plaatsvinden in de Bonifatiuskerk, deze is gevestigd aan de Van Vredenburchweg 69
te Rijswijk. De datum van het evenement is zaterdag 10 september 2022.
Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving vanuit artikel 2:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn van
toepassing bij een Melding evenement. Deze zijn raadpleegbaar in de bijlage van deze brief.
COVID-19
U dient zich te allen tijde te houden aan de geldende RIVM richtlijnen en de Landelijke Covid-regels.
Indien er door de overheid wijzigingen of extra maatregelen worden toegelicht dient u als organisatie
zijnde zich te houden aan de geldende maatregelen gedurende het evenement. U bent zelf
verantwoordelijk voor het inwinnen van deze informatie via www.rijksoverheid.nl.
Regels
Het evenement is toegestaan indien u zich gedurende het evenement aan de volgende regels houdt:
1. u dient zich te houden aan de door u ingediende plattegrond (zie bijlage 1);
2. de organisatie moet op een eenduidige manier (bijv. door middel van hesjes) herkenbaar zijn,
waarbij een persoon (eindverantwoordelijke) als aanspreekpunt moet fungeren voor hulpdiensten;
3. personen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, of die door hun gedrag aanstoot geven,
moeten worden geweerd of worden verwijderd;
4. het langtijdgemiddelde geluidsniveau (L Ar,Lt) , veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek
mag, bepaald overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (HMRI 1999) van
het ministerie van VROM, ter plaatse van gevels van woningen niet meer bedragen dan 70 dB(A).
Het betreft hier het gemeten muziekgeluidsniveau zonder correctiefactoren (geen straftoeslag en
geen bedrijfsduurcorrectie);
5. de veiligheid van het publiek mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht;
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

de aanwezige bomen en beplanting dienen te worden ontzien en waar nodig te worden beschermd;
de gebruikte openbare ruimten moeten in nette staat worden achtergelaten;
parkeren van (motor)voertuigen is alleen toegestaan op de aangelegde parkeerplaatsen;
er dient vanuit de organisator toezicht op het parkeren te worden gehouden;
het terrein waar het evenement wordt gehouden moet te allen tijde bereikbaar zijn voor voertuigen van
de Politie, Brandweer en de Ambulancedienst;
er dient te allen tijde 3,5 meter vrije doorgang/toegang te zijn voor de hulpdiensten;
er dient zorg gedragen te worden dat de eventueel aanwezige brandkraan-/put vrij toegankelijk is voor
de Brandweer;
er dient te allen tijde aan de verkeersregels gehouden te worden;
de kabels voor stroomvoorziening op een hoogte van tenminste 4,20 meter moeten hangen of
vastliggen zodat deze geen gevaar kunnen vormen voor het publiek;
omwonenden en aangrenzende woningen dienen door u schriftelijk in kennis te worden gesteld van het
evenement en de daarmee mogelijk gepaard gaande hinder;
u bent tevens gehouden te doen of na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige
hinder te voorkomen;
alle in het belang van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid gegeven aanwijzingen en bevelen van
de met controle belaste ambtenaren moeten stipt en direct in acht worden genomen;
in het geval van schade als gevolg van het gebruik van de vergunning, kan de gemeente de houder, die
gebruikt maakt van deze vergunning, aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Rijswijk (wnd.),
namens deze,

N.A.J. Huijbregts
manager Team Vergunningen
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Bijlage 1:

Wet- en regelgeving

Artikel 2:7 Definities
1.
In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van
vermaak, met uitzondering van:
a.
bioscoop- en theatervoorstellingen;
b.
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet
en artikel 5:5;
c.
kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d.
het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot
dansen;
e.
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
f.
activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:4 en 2:20;
g.
sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid,
onder f.
2.
Onder evenement wordt mede verstaan:
a.
een herdenkingsplechtigheid of herdenkingstocht;
b.
een braderie;
c.
een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:2;
d.
een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
e.
een straatfeest of buurtbarbeque;
f.
een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s.
3.
Onder herdenkingstocht wordt verstaan: een tocht met het doel het herdenken van een persoon
of gebeurtenis.
4.
In deze afdeling wordt onder klein evenement verstaan een eendaags evenement waarbij:
a.
het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen; en
b.
het evenement tussen 08.00 en 23.00 uur plaats vindt; en
c.
geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur
d.
geen (of zeer geringe) beperking van het gebruik van de openbare weg wordt
veroorzaakt zodat het niet noodzakelijk is om meer dan één verkeersmaatregel te
treffen; en
e.
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per
object; en
f.
er een organisator is; en
g.
de organisator ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan
melding heeft gedaan aan de burgemeester.
5.
Onder een groot evenement wordt verstaan: een evenement dat door de burgemeester als
zodanig wordt aangemerkt op grond van een meer dan gemiddelde belasting op de woon- en
leefomgeving en een meer dan gemiddelde inzet van de hulpdiensten.
6.
Onder evenemententerrein wordt verstaan: de ruimte die in de evenementenvergunning is
aangegeven om de activiteiten te laten plaatsvinden en het publiek in staat te stellen daarnaar te
kijken en/of er aan deel te nemen.
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Vastgestelde NOTULEN

Bijlage 4

Bestuur Strandwalfestival/ Sport Heroes
19 januari 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel
Luthmarnick Maria (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Sport Heroes 19 januari 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Paul S. opent het overleg. Koen sluit later bij het overleg aan.
2. Bespreken Contract SH/SWF
Mark, Paul S, en Perry hebben het contract SH/SWF 2022 doorgenomen.
Mark heeft addendum 2, de leveringsvoorwaarden toegevoegd.
Luthmarnick legt uit dat de genoemde €15.000,00 (art 5.1.1) opgenomen is de uren die
niet begroot zijn te verantwoorden. Dit stond niet in een eerder contract maar is wel
opgenomen in de begroting.
Perry legt uit dat het communicatiebudget dat is genoemd naar de gemeente hoger is
dan het werkelijke bedrag.
Perry;
- bedoeling is dit jaar qua opzet een zelfde festival neer te zetten als in 2019.
- met Erik Bal moet gesproken worden over zijn begroting die 25% hoger is dan
voorgaande jaren.
- de verzekering voor afgelasten is uit het contract gehaald.
- vanuit het college is de opdracht gegeven dat SWF en Schouwburg een SWF
organiseren. Het is niet aannemelijk dat de Schouwburg hiervoor een aparte opdracht
krijgt. Waarschijnlijk is dat het SWF de opdracht krijgt met het verzoek samen te werken
met De Schouwburg.
Mark;
Art 5 1.III; …. SH zal geen verbintenissen aangaan die de financieel beschikbaar
gestelde middelen met meer dan €5000,00 te boven gaan. Luthmarnick licht toe dat dit
niet per onderdeel is maar totaal.
Luthmarnick; werkzaamheden voor communicatie wordt op factuurbasis verrekend.
Perry; verzoek om zo lang er geen formele opdracht is van de gemeente tot 1 februari
2022 een ontbindende voorwaarde in het contract op te nemen. De voor 1 februari
gemaakte uren door SH worden vergoed. Het contract is verder akkoord.
Koen stelt voor om afspraken te maken over hoe om te gaan met de risico’s van een
pandemie. Bv Eric Bal stelt dat hoe dan ook alles betaald moet worden. Dit is niet te
verantwoorden bij de Rijswijkers. Koen vraagt Luthmarnick te kijken naar de regelingen Luthmarnick
van de overheid en de eventuele voorwaarden.
Het contract wordt verder akkoord bevonden en ondertekend door Luthmarnick, Koen
en Mark.

1
86

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival/ Sport Heroes
19 januari 2022

3. Diversen SWF 2022.
Tim; als er een Go is moet er een actielijst gemaakt worden.
Het team van SH zal o.a. bestaan uit Bibi, Michel en Tim.
Eis van de gemeente is dat de 350 jaar Vrede van Rijswijk prominent aanbod komt in
het SWF.
- Bij alle gesprekken die gevoerd worden met bv horeca moet altijd een bestuurslid
aanwezig zijn.
Horeca:
Perry; van de Rijswijkse horeca is steeds een kickback gevraagd van 15%. Bij grote
evenementen komt het voor dat een kickback gevraagd wordt van 35%.
- Afspraak is dat als eerste met Jon Hageman gesproken gaat worden. De verwachting
is dat Jon niet alleen de hele horeca voor het hele festival kan doen. Wel bv de VIPtent(en). Daarna wordt gesproken met Ton´s. De gesprekken met de horeca worden
een op een gevoerd. Voor 25 januari moet met de horeca gesproken worden.
Techniek
- met Erik Bal moet gesproken worden over zijn begroting die 24% hoger is dan in
2019. Luthmarnick bespreekt met Erik Bal de kostenstijging. Na het gesprek geeft
Luthmarnick een terugkoppeling.
Perry; het kan zijn dat er werkzaamheden bij komen door bv een tweede sponsortent.
Gezien de korte tijd om te organiseren en de expertise van is raadzaam dit jaar weer in
zee te gaan met Erik Bal en na het SWF 2022 verder te kijken.

Luthmarnick

Artiesten
Perry zou graag Guido weer op zien treden dit jaar.
De Schouwburg kan, als het lukt contact te krijgen, misschien bijdragen aan het vinden
van artiesten.
4. Volgende vergadering
24-1 hebben Luthmarnick, Perry en Mark een bespreking over de financiën.
26- 1 bespreken Tim, Mark en Paul S. de communicatie.
Afgesproken dat SH/SWF 1x in de drie weken te vergaderen. Eerstvolgende
vergadering is maandagavond 31 januari om 20.00uur.
Voor de overleggen wordt ook Larisa de Steur (gemeente) en iemand van de
Schouwburg uitgenodigd.
5. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.

Actie
kijken naar de regelingen van de overheid en de eventuele
voorwaarden
In gesprek gaan met Eric Bal over kostenstijging
In gesprek gaan met horeca
Volgende vergaderingen inplannen, 1x per 3 weken, op maandag
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aanwezig

Michel Bitter (Sport Heroes)
Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Perry Telle

afwezig

Bibi Rebel (Sport Heroes)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Sport Heroes 31 januari 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg. Larisa en Paul vd H. zijn digitaal aangehaakt.
2. Vaststellen verslag 19 januari 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
1; kijken naar de regelingen van de overheid en de eventuele voorwaarden. Luthmarnick
is hier mee bezig.
3; In gesprek gaan met horeca. SH heeft volgende week een gesprek met Jon Hageman.
Met de andere horecapartijen wordt een individueel gesprek gevoerd.
3. Verslag gesprek met weth. Armand vd Laar
Op initiatief van de wethouder heeft vrijdag 28 januari een gesprek plaatsgevonden met
de wethouder, leden van het SWF bestuur en Larisa de Steur.
De wethouder vindt het belangrijk dat de 325 jaar Vrede van Rijswijk naar voren moet
komen op het SWF2022. Bv door bijeenkomsten in de Oude Kerk, lichtshow tussen Huis
vd Stad en Schouwburg, een (klein) schooleducatieprogramma. Verzoek aan SH om mee SH
te denken over een schooleducatieprogramma. Het museum, de Oude kerk en eventueel
Onderwatershof kunnen betrokken worden bij De Vrede van Rijswijk.
Verder is gesproken over de relatie met De Schouwburg. Ook via SH is De Schouwburg
gevraagd om een gesprek met het SWF. De Schouwburg heeft 11 februari een gesprek
met de gemeente en wil pas daarna in gesprek met het SWF. Vanuit De Schouwburg
wordt steeds gesproken over De Vrede van Rijswijk. Er moet op gelet worden dat we
“niet in elkaars vaarwater komen” Dit ook i.v.m. mogelijke subsidiering vanuit Fonds
1818.
Verzoek van de wethouder om een strandwalmarkt neer te zetten die door loopt richting
het Huis van de Stad is dit jaar niet haalbaar.
Koen en Paul gaan in gesprek met de winkeliersvereniging om te vragen of zij zelf iets
Koen/Paul
kunnen organiseren tussen de strandwalmarkt en Oud-Rijswijk. Als zij op korte termijn
met een voorstel komen kan deze meegenomen worden in het vergunningentraject.
De wethouder heeft aangeboden te helpen bij het zoeken van sponsoring bij bv Huawei.
Larisa stuurt deze week het convenant tussen de gemeente en SWF naar Paul S.
4. Terugkoppeling gesprek met Eric Bal 24/7 Events
Tim heeft met Eric Bal gesproken. De offerte die hij gemaakt heeft is uitgegaan van het
bedrag van 2019 plus 20%-25% erbij. Tim heeft met Eric afgesproken dat hij offertes
opvraagt bij leveranciers. De offertes zijn half februari binnen. Het bestuur bespreekt of
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de begroting akkoord is. Verder is Eric verzocht tussentijds facturen te laten zien.
5. Afspraken over communicatie
Mark wil graag weten op welke manier het SWF op straat onder de aandacht kan worden
gebracht. Het SWF heeft hiervoor vijf grote frames in de opslag. De frames kunnen
geplaatst worden bij de invalswegen. Verder zijn er banieren voor aan de lantaarnpalen
en sandwichborden. Met name het ophangen van de banieren is duur. Voorgesteld wordt
om de banieren beperkt en de frames niet te gebruiken en daarvoor in de plaats (60)
sandwichborden neer te zetten. In Oud Rijswijk kan gebruik gemaakt worden van
JCdecaux digitale buitenreclame. Op het festivalterrein komt een LED-scherm. Er is nog
geen besluit genomen over het gebruik van posters. Mark zal de begroting hierop
Mark
aanpassen.
- Media en drukwerk wordt nu door Knijnenburg gedaan. Mark neemt contact op met
Knijnenburg om te vragen of de website ook via Wordpress kan.
Mark
Het stadhuis gaat mogelijk weer een paviljoen van het Huis van de Stad op het SWFterrein neer zetten. Contact hierover met de gemeente loopt via Perry.
6. Invulling familiedag zondag
Opzet is om een familiedag rond De Naald te organiseren voor met name gezinnen met
jonge kinderen. Een groep die op de andere dagen niet aan bod komt. Voor de sport was
afgelopen keer niet echt veel animo.
Het Akkertje is altijd goed bezocht. Gekeken wordt of daar een heel groot springkussen
neergezet kan worden. Probleem bij ’t Akkertje zijn de personeelskosten. Misschien kan
het SWF daarin bijdragen. Paul vd H. en Bibi gaan in gesprek met ’t Akkertje.
PvdH, Bibi
SH gaat over deelname SWF in gesprek met de scouting, Don Bosco en de
SH
schooltuintjes (Groei & Bloei).
Aan het eind van de middag kan afgezakt worden naar Te WerveBuiten of Paviljoen
TeWerve.
Na medio half februari wordt naar buiten gebracht dat het SWF2022 doorgaat. SH stelt
concept op en Paul S stemt dit af met gemeente.
SH/PaulS
7. Rolverdeling Sport Heroes
Tim geeft aan dat Chiara dit jaar geen actieve rol heeft. De projectleider wordt Mike van
der Kraan. Tim is eindverantwoordelijke, Bibi is de event manager en aanspreekpunt en
Michel verzorgt de communicatie.
Eva en Paul vd H, gaan de programmering doen, Perry, sponsoring en horeca, Mark en
Paul S, communicatie.
Voor de programmering is €54.000,00 beschikbaar. Paul en Eva maken een lijstje met
artiesten. Bibi vraagt de offertes op. Aandachtspunt is te letten op welk soort publiek een
artiest trekt.
8. Samenwerking met de Rijswijkse Schouwburg
Zie agendapunt 2
9. Project-/communicatieplan SWF 2022
Paul S. wil zo snel mogelijk een project-/communicatieplan i.v.m. de subsidieaanvraag
(voor De Vrede van Rijswijk, familiedag, Strandwalmarkt en eventueel de vrijdagavond)
bij Fonds 1818. Perry en Paul S. maken een opzet, Inzet is €20.000,00.
10. Rondvraag
SWF 2022 is het tweede weekend in september: 9, 10 en 11 september.
De Vrede van Rijswijk was in 1697 en is dit jaar 325 jaar geleden. Bij de Vrede van
Rijswijk is het misschien leuk voor de winkeliers om te spelen met de getallen. Bv
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aanbiedingen voor €3,25 of €16,97. Ook kan aan de sponsoren €1697,00 gevraagd
worden i.p.v. €1500,00.
SH past de website aan. Hij haalt het bericht eraf dat SWF 2022 niet door gaat en past
de bestuurlijke samenstelling aan.
Paul vd H; Dela heeft diverse locaties van Yarden overgenomen. Hij zoekt uit of het
mogelijk is het personeel (100/150 personen) uit te nodigen. Hier is mogelijk een tweede
Vip-tent voor nodig.
11. Volgende vergaderingen (3wekelijks)
Volgende vergadering is 21 februari 2022

SH

12. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Actie
kijken naar de regelingen van de overheid en de eventuele
voorwaarden
In gesprek gaan met Eric Bal over kostenstijging
In gesprek gaan met Jon Hageman en overige horeca in Rijswijk
Gesprek met de winkeliersvereniging om te vragen of zij zelf iets
kunnen organiseren tussen de strandwalmarkt en Oud-Rijswijk
Meedenken Schooleducatieprogramma Vrede van Rijswijk
Begroting aanpassen ivm wijz. banieren, frames ed
Wie brengt naar buiten dat SWF doorgaat?
Knijnenburg vragen of de website ook via Wordpress kan
Gesprek met ’t Akkertje over deelname SWF
Gesprek Don Bosco, scouting, Groei & Bloei over deelname SWF
Project-/communicatieplan maken
Website aanpassen bestuurlijke samenstelling en bericht geen
SWF 2022 er af
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aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Sport Heroes 31 januari 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 31 januari 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
1. kijken naar Coronaregelingen van de overheid en voorwaarden. Bibi heeft hier nog
niks over gehoord van Luthmarnick.
3.Gesprek met Jon Hageman is uitgesteld.
4. Koen en Paul S. hebben een goed gesprek gehad met de Winkelvereniging OudRijswijk. Er is o.a. gesproken over het aansluiten vanuit Oud-Rijswijk op de
Strandwalmarkt. Koen heeft hier geen al te hoge verwachtingen van.
5. Schooleducatieprogramma; SH wacht af wat De Schouwburg ihkv de 325 jaar Vrede
van Rijswijk gaat doen. Opgemerkt wordt dat het onduidelijk is of de verwachting is dat
het SWF moet gaan samenwerken met De Schouwburg of De Kracht van Rijswijk.
Volgens Larisa voert Renée van de Schouwburg het woord namens De Kracht van
Rijswijk.
7. Wie brengt naar buiten dat SWF doorgaat?. Michel en Tim bereiden een persbericht
voor. Zij sturen dit eerst naar het SWF en na een bestuurlijk akkoord wordt dit naar de
gemeente gestuurd en naar buiten gebracht.
8. Knijnenburg vragen of de website ook via Wordpress kan. Omzetten naar Wordpress
kost €10.000,00.
9. Gesprek met ’t Akkertje over deelname SWF. Staat voorlopig on hold omdat er een
aanbesteding loopt voor beheer van ’t Akkertje. Middin stopt halverwege dit jaar. Paul S.
en Koen proberen via een andere weg het ‘t Akkertje er bij te betrekken.
3. Begroting Eric Bal 24/7 Events
Eric Bal heeft niet aan de vraag voldaan om een ambitieniveau neer te zetten.
Bibi; naar Eric Bal is geen totaal budget gecommuniceerd maar alleen gevraagd om een
kopie van de werkzaamheden en kosten, met een kleine aanpassing, te kopiëren naar
2022. De VIP-tent is in de offerte 2x zo groot en er gekeken naar beveiliging, aantal
prullenbakken en toiletten
Er zijn geen kortingen gegeven omdat er geen meerjaren plan is.
Perry, in de offerte is €5000,00 opgenomen voor onvoorzien en nacalculatie. Omdat de
begroting niet gespecificeerd is, is het niet te controleren of de posten die daar in
opgevoerd kunnen worden reëel zijn. Koen; Eric Bal zou op basis van nacalculatie
moeten laten zien wat de kosten zijn. Voorgesteld wordt de €5000,00 uit de begroting te
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halen. Bibi koppelt e.e.a. terug naar Eric Bal.
Canceling en aanbetaling
Volgens Larissa zit dit in de subsidieverordening en valt dit onder de ASV.
Koen; het risico ligt bijna volledig bij het SWF terwijl en bij canceling niet geleverd wordt.
Larisa; Eric Bal voor bv loonkosten gebruik maken van regelingen van Het Rijk. Perry en
Bibi maken een afspraak om dit met Eric Bal te bespreken.

Bibi

Perry/Bibi

4. Programmering
De volledige programmering van de vrijdagavond en de A-artiesten op zaterdag zijn bij
Bos Events neergelegd.
Bibi heeft contact gehad met het artiestenboeken.nl. Deze kunnen een deel van de
programmering overnemen. Andere optie is Dave Fischer te vragen. Hij heeft een
bigband en heeft in 2019 de optredens verzorgd.
De Schouwburg kan gevraagd worden voor de organisatie van het Cultuurpodium. Larisa Larisa
neemt hierover contact op Renée van De Schouwburg.
Perry wil eventueel de Schouwburg inschakelen voor een beurs/ netwerkborrel voor
“grote sponsors’ en ondernemend Rijswijk. Het is niet de bedoeling dit op zaterdag te
doen.
4a Helemaal Fresh > zonder alcohol
Besloten wordt dat helemaal Fresh een alcoholvrije avond wordt. Rookvrij is helaas niet
te handhaven. Bibi bespreekt de alcoholvrije avond met de horeca
Bibi
4b Locaties kopiëren van 2019 Strandwalmarkt, fris & Fruitig, Familiedag etc
Als opties worden genoemd de hele strandwalmarkt aan de overzijde van de Burg.
Elsenlaan langs de kinderboerderij en bos of de markt op de locatie uit 2019. Dwz aan
beide kanten van de Burg. Elsenlaan marktkramen. Afsluiten van deze doorgaande weg
is niet mogelijk. Besloten wordt de opzet van de Strandwalmarkt 2019 te handhaven.
4c Dela lampionnenoptocht
De lampionnenoptocht gaat door.
4d Programmering artiesten, artiesten vooruit betalen
Koen stelt voor dat mocht het SWF niet door gaan de geboekte artiesten te vragen of zij
hun optreden willen doorschuiven naar het volgend jaar.
Voor boeking van de artiesten moet in het veiligheidsoverleg besproken worden of zij
hierbij problemen verwachten met het publiek.
5. Voortgang afspraak Rijswijkse Schouwburg
6. Afspraken over communicatie.
Mark heeft 45 posters, 1 frame met doek, twee weken gebruik van digitaal bord in Oud Rijswijk en er mag gebruik gemaakt worden van de lichtkrant langs de toegangswegen
naar Rijswijk. Twee fotografen gaan foto’s maken van het SWF.
7. Project-/communicatieplan SWF 2022
De § over Corona moet voor de zomer besproken worden en opgenomen worden in het
Project-/Communicatieplan.
Larisa vraagt of de plek van het gemeente paviljoen afgestemd kan worden met Jeroen
van Eijndhoven.
Met de burgemeester moet besproken worden welke bestuurder uit de regio hij wil
uitnodigen.
8. Rondvraag
Perry vraagt om voor de volgende vergaderingen een terugkoppeling aan Mark te geven
van de stavaza van commissies. Status boeken artiesten doorgeven aan Paul S.
Wie zit in welke commissie:
2
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Familiedag:
Strandwalmarkt:
Fris en Fruitig sport:
kleine podia/cultuurpodium:
Horeca:

Paul S./Mike
Koen
Mark/Bibi
Koen/Bibi
Perry/Bibi

Bibi stuurt Perry de Infographic over o.a. aantallen bezoekers tbv sponsoren.
9. Volgende vergaderingen
Volgende vergadering is 14 maart 2022

Bibi

10. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Actie
kijken naar de Coronaregelingen van de overheid en de eventuele
voorwaarden
In gesprek gaan met Jon Hageman en overige horeca in Rijswijk
Meedenken Schooleducatieprogramma Vrede van Rijswijk
Gesprek Don Bosco, scouting, schooltuintjes over deelname SWF
Website aanpassen bestuurlijke samenstelling en bericht geen
SWF 2022 er af
Terugkoppeling geven aan Eric Bal over begroting en post
onvoorzien
Afspr maken met Eric Bal over Canceling en aanbetaling
Contact opnemen met Schouwburg over Cultuurpodium
Locatie gemeente paviljoen afstemmen met Jeroen van Eijndhoven
Met de burgemeester bespreken welke bestuurders uit de regio hij
wil uitnodigen (Via José?)
Alcoholvrije avond bespreken met horeca
Infographic bezoekersaantallen naar Perry sturen
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aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel
Mike van der Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

Larisa de Steur (gem. Rijswijk)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Projectteam
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 21 februari 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
1. De overheid heeft een Coronaregeling.
2. Er is overleg geweest met Jon Hageman.
4. Mike heeft een overleg gehad met Don Bosco. Don Bosco wil deelname eerst intern
bespreken. Vraag van Don Bosco waarom de familiedag niet gelijk met de
Strandwalmarkt wordt gehouden. Mike heeft ook met Stefanie Band van ’t Akkertje
gesproken. Zij stond er niet afwijzend tegenover. Volgens Paul vd H. staat de manager er
afwijzend tegenover. O.a. door te hoge personeelskosten.
5. Judith gaat een nieuwe website maken en de updates verzorgen.
11. Jon wil de horeca van de VIP-tent doen. De kavels voor het Poppodium en de horeca
voor de vrijdag en zaterdagavond en foodtrucks staan nog open. Aanstaande woensdag
is er een gesprek met de horeca. Tot nu toe heeft alleen De Wits gereageerd. Perry
stuurt Ton’s een reminder. De lijst van benaderde horecabedrijven is bijgevoegd.
3. Verslag bespreking met Rijswijkse Schouwburg
De directeur van de Schouwburg heeft om privéredenen het overleg met het SWF en
weth. V.d. Laar moeten afzeggen. Het SWF gaat er van uit dat de programmering van het
SWF leidend is en dat de Schouwburg het programma eventueel kan aanvullen.
De Schouwburg wil graag een vergoeding voor de personeelskosten, hekken e.d. Zij
maken een budgetvoorstel. De routing naar De Schouwburg moet nog besproken
worden.
Perry en Paul S. hebben woensdag een overleg met de Schouwburg. Indien het
Bonifatiuspodium niet door vrijwilligers te bemensen is wordt voorgesteld om activiteiten
die voorheen bij de kerk gedaan werden te verplaatsen naar De Schouwburg. Dit moet
voor dat een vergunning wordt aangevraagd duidelijk zijn. Paul S beslist eind maart over
het Bonifatiuspodium.
4. Programmering
4a Helemaal Fresh > zonder alcohol
Voorgesteld wordt de naam te wijzigen in 100% Fresh. De programmering is voor 90%
rond.
1
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4b Zaterdag
- Strandwalmarkt; Bibi heeft een opzet voor de markt gemaakt. Zij stelt voor de zones
(zoals in 2019) los te laten. Standhouders kunnen wel een voorkeur aangeven voor een
plek. Partijen die stroomvoorziening willen worden bij elkaar gezet.
Standhouders mogen alleen verpakte gifts uitdelen. Dus wel gesloten flesjes drinken
maar geen bekertjes om uit te delen.
Er zal worden bijgehouden welke aangeschreven standhouders niet reageren en wat
daarvoor de reden is. Bibi stuurt Koen en Paul S. een kopie van de deelnemerslijst van
2019.
Commerciële partijen hoeven geen standgeld te betalen. Voorheen werd er voor de
stroom niet betaald.
Er moet een evenwicht zijn tussen commerciële partijen en verenigingen. Welzijn en
sportverenigingen hebben bij een standplaats voorrang op de commerciële partijen. In de
begroting is uitgegaan van 104 kramen.
- Programmering hoofdpodium zaterdag overdag wordt ingevuld met de winnaar van
de Rijswijk Talent Award, de winnaar van The Battle of the bands en eventueel een
programma van de Schouwburg. Verder kunnen (lokale) bandjes optreden.
- Poppodium/Ton’s Muziekcafé, de horeca afdracht van de VIP-tent (Jon Hageman) is
max €1400,00, horeca afdracht Poppodium en food is €2500,00 max. De horeca-afdracht
voor de vrijdag en zaterdag is €20.000,00. Deze bedragen zijn bij aan de horeca bekend
gemaakt. De prijsstelling van de drankjes is nog niet vastgesteld. Er is uitgegaan van 10
trucks. De draaimolen staat los van de foodtrucks.
- Cultuurpodium bij de Jozef Israelslaan wordt bvk iets verhoogd is niet overdekt en kost
€1100,00. Met zijkant en overdekt kost tussen de €1800,00 en €2200,00. Programma zal
meegenomen worden in het gesprek met De Schouwburg. Alternatieve locatie voor het
podium is het hoofdpodium bij De Naald (tussen 12.00-17.00uur) of in De Schouwburg.
Aan Trias zal gevraagd worden of zij ook andere optredens dan alleen dans
kunnen/willen verzorgen. Ook de commerciële dansscholen moeten niet vergeten
worden. Bibi heeft hiervan een lijstje.
- Bonifatiuspodium, hier kunnen eventueel koren optreden. De Lucaszaal in de pastorie
is ook de thuisbasis van Eric Bal.
- Programmering hoofdpodium avond Ipv Trijntje Oosterhuis gaat Og3ne optreden.
Voor riders en BUMA is €7000,00/€8000,00 budget beschikbaar.
- Dela lampionnenoptocht, start vanaf de Bonifatiuskerk en eindigt bij De Naald. Dela
heeft voor de lampionnenoptocht een tent nodig. Bibi en Paul vd H bespreken wat verder
nodig is. Koen wil de prijsuitreiking doen.
4c Zondag
- Familiedag
- Fris & Fruitig, Mike is hiermee bezig. Idee wordt geopperd voor een hardloopwedstrijd.
- Het Akkertje/Don Bosco/Groei & Bloei/Scouting. Groei en Bloei moet nog
terugbellen. Paul S. probeert deze week, weer, de scouting te bellen. Eventueel een
open podium bij Don Bosco.
- Te Werve Buiten (doen niet mee) Te Werve Buiten heeft afgezegd omdat zij het te
druk hebben. Alternatief zou Welgelegen kunnen zijn of Paviljoen Te Werve tegenover de
Schouwburg.
4d Vrede Van Rijswijk (wie-doet-wat) Volgende keer bespreken. Paul S. heeft een leuk
You-Tube filmpje van Arjan Kwakernaak over De Vrede van Rijswijk gevonden en aan
iedereen toesturen.
5. Afspraken over communicatie.
- De planning voor de komende maanden wordt gemaakt.
- Judith heeft de website eind maart gereed. De nieuwe website oogt een stuk frisser.
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- voorgesteld het mogelijk te maken om je aan te melden voor de nieuwsbrief.
6. Rondvraag
Paul S. stelt voor om de rommelmarkt die altijd op het terrein van ’t Akkertje was in het
Rijswijkse Bos of bij Don Bosco te houden.
Koen vraagt naar de mogelijkheden voor een lichtshow vanaf de Schouwburg richting
Huis van de Stad. Voor de lichtshow moet een filmpje gemaakt worden en er moet
vergunning voor worden aangevraagd. Perry bespreekt de lichtshow met De
Schouwburg.
Perry heeft de vuurwerkshow rondom het SWF besproken met Eric Bal en SH. Van en
vuurwerkshow wordt afgezien omdat het vergunningstechnisch erg moeilijk is.
Paul vd H vraagt het optreden van de dj aangevuld mag worden met dansers. Volgens
Bibi is dit niet mogelijk.
SH vraagt Eric Bal of een lasershow vanaf het hoofdpodium mogelijk is.
7. Volgende vergaderingen
Volgende vergadering is 4 april 2022

Perry

8. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.

Actie
Meedenken Schooleducatieprogramma Vrede van Rijswijk
Locatie gemeente paviljoen afstemmen met Jeroen van
Eijndhoven. Wat te doen en waar?
Met de burgemeester bespreken welke bestuurders uit de regio
hij wil uitnodigen (Via José?)
Lichtshow bespreken met De Schouwburg
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aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
John Koster (Rswkse Schouwburg)
Mike van der Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Perry Telle

afwezig

Tim Heemskerk (Sport Heroes)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Projectteam
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg. Omdat Lydia en John voor het eerst bij het overleg aanwezig zijn
is er een voorstelrondje.
2. Vaststellen verslag 14 maart 2022
Het verslag wordt met een kleine wijziging vastgesteld.
Actielijst
1. Schooleducatieprogramma Vrede van Rijswijk; ligt bij de programmacoördinator.
2. Locatie gemeente paviljoen afstemmen met Jeroen van Eijndhoven. Wat te doen en
waar?; Jeroen zit ziek thuis. Een vervanger neemt hem waar.
3. Verslag bespreking SH met Rijswijkse Schouwburg 28 maart
John geeft een toelichting op het verslag van de bespreking. Aangegeven is dat een van
de voorwaardes voor samenwerking is dat het Cultuurpodium aan de vijverkant van Het
Huis van de Stad komt. Hierdoor ontstaat een meer geconcentreerd festivalterrein. Dit
brengt wel extra kosten met zich mee. John zegt hier €10.000,00 voor nodig te hebben.
Mark vraagt John de kosten te verantwoorden. Paul vd H. geeft als aandachtspunt mee
te letten op de veiligheid van (kleine) kinderen bij de vijver. Bibi neemt dit mee in de
setting van de kramen.
Verder zijn er voor het SWF extra kosten voor het maken van nieuwe tekeningen en
hogere kosten voor beveiliging en verkeersregelaars. De Dela tent kan op het
parkeerterrein bij De Schouwburg staan. Paul vd H. spreekt zijn ongenoegen uit omdat
Dela er niet in is gekend over een mogelijke verplaatsing van de tent. Het heeft zijns
inziens geen meerwaarde de tent te verplaatsen. Tent voor de Bonifatius kerk blijft nog
steeds een optie. (noot notulist: Paul heeft het besproken met de manager. De Dela tent komt bij de
Schouwburg.)

Volgens Eric Bal is het mogelijk om het Cultuurpodium en een gedeelte van de
strandwalmarkt te verplaatsen.
De locatie bij De Schouwburg heeft ook de voorkeur van de Gemeente mede omdat de
Burg. Elsenlaan dan niet tussen de markt en festivalterrein in ligt.
Koen is bang dat het uit de loop ligt vanuit Oud-Rijswijk, en Paul S. vindt het jammer dat
de markt voor Onderwatershof zou verdwijnen. Volgens Bibi ligt daar een taak voor
communicatie. Ook is door het SWF aan de winkeliersvereniging Oud-Rijswijk gevraagd
het stuk tussen Oud-Rijswijk en de kerk te overbruggen. Bibi en Perry hebben met de
winkeliersvereniging gesproken. De winkeliersvereniging wil een “rondje Rijswijk” gaan
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organiseren op de zondag.
De Schouwburg heeft donderdag een gesprek met De Kracht van Rijswijk.
Larisa zoekt uit of de route tussen de Schouwburg en het Huis van de Stad vrij is.
Bibi; de tekeningen worden pas gemaakt en de standhouders worden pas benadert als
duidelijk is waar de markt komt. Daarna kan de Omgevingsvergunning worden
aangevraagd.
4. Voortgang Programmering
4a 100% Fresh
Kriss Kross heeft het optreden geannuleerd. Freddy Moreira, Bilal Wahib en Kevin
hebben hun optreden bevestigd. Stuk TV is nog niet zeker. De opening wordt gedaan
door een Rijswijkse DJ. Overleg met de Veiligheidsregio is niet nodig, de risico’s worden
besproken in het dienstenoverleg.
Bij de ingang van het festivalterrein is controle op het meenemen van drank/water.
Paul vd H. heeft binnenkort overleg met Joey van Rijswijk TV. Hij wil Joey vragen een
intro op het SWF te geven op het festivalterrein bij De Naald.
4b Zaterdag
- Strandwalmarkt;
Bibi heeft de mail voor aanmelding van de standhouders klaar staan. Zodra de website
gereed is en de locatie duidelijk is kunnen de standhouders zich aanmelden.
- Programmering hoofdpodium zaterdag overdag
Bibi bespreekt de programmering met de Kracht van Rijswijk. Op het podium komen
optredens van Trias, Schouwburg, winnaar van The Battle of The bands en commerciële
dansscholen.
- Poppodium/Ton’s Muziekcafé,
Bibi; Ton wil de horeca op de groenstrook V. Vredenburchweg bij de kramen en het
Poppodium verzorgen. Ton wil graag meedenken over bandjes die op kunnen treden.
E.e.a. staat nog niet vast. de horeca moet nog besproken worden.
- Cultuurpodium
Optredens van het Cultuurpodium kunnen bij slecht weer verplaatst worden naar de
Schouwburg.
- Bonifatiuspodium,
Van 12.00-17.00 uur is hier een podium.
In de kerk kunnen koren optreden.
- Programmering hoofdpodium avond
Optredens zijn ongewijzigd. Bibi vraagt Captain Midnight of zij in een grote of kleine
setting gaat optreden.
De entree van het festivalterrein is aan de Van Vredenburchweg.
4c Dela lampionnenoptocht,
Paul vd H. bespreekt met zijn manager hoe-en-wat.
- Zondag
- Familiedag
- Fris & Fruitig
Mike heeft tot nu toe drie aanmeldingen. Hij zal partijen eventueel persoonlijk benaderen
en kijken binnen het netwerk van Happy Fit.
- Het Akkertje/Don Bosco/Groei & Bloei/Scouting
’t Akkertje wil op zondag het veld ter beschikking stellen. Uitgezocht wordt of hier het
grootste springkussen kan komen.
- Don Bosco wil mee doen en bv een roofvogelshow organiseren. Koen doet de
suggestie voor een klein podium voor solisten of een open podium. Bij aanmelding voor
een optreden meenemen of er een groot of klein podium nodig is. Ook kan het
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dierenpaviljoen bij Don Bosco. Anita heeft aangegeven mee te willen doen.
4d Vrede Van Rijswijk (wie-doet-wat)
John; er komt mogelijk een verhalenverteller. Meer info volgt na het gesprek met De
Kracht van Rijswijk. Larisa benadrukt dat De Vrede van Rijswijk politiek gedragen wordt.
5. Horeca-overleg
Perry; Jon Hageman gaat €1400,00 betalen voor de horeca in de VIP-tent. De Wits en
Ton’s willen meedoen op basis van een afdracht van 15%. Geprobeerd zal worden dit op
te trekken naar 20%.
De Rijswijkse ondernemers kunnen geen food verzorgen. Toost komt met een voorstel
en Perry heeft contact met een Foodtruck organisatie die ook op bv Zandvoort staat. Zij
komen met een voorstel. Idee voor de vrijdag is of iets met fastfood te doen en voor de
zaterdag meer te richten op culinair. Geprobeerd wordt om voor een zweefmolen te
zorgen.
De prijs van de drank wordt op een later moment bepaald. De kostprijzen zijn erg
omhoog gegaan. In plaats van muntjes kan gepind worden. Het geld komt binnen op een
rekening van het SWF. Om te kunnen pinnen moeten pinautomaten gehuurd worden.
SH
Hierdoor zijn op het veld geen muntjes nodig. De gasten in de VIP-tent krijgen wel
muntjes.
Het SWF stemt in met het verzoek van Eric Bal om de VIP-tent wat verder naar achter te
plaatsen.
Larisa vraagt José naar de lijst van VIPS.
Larisa
Perry; op 7 september wordt een BBR-bijeenkomst in de Schouwburg georganiseerd. De
Schouwburg stelt de locatie gratis ter beschikking en het SWF zorgt voor eten en drinken.
De sponsoren krijgen spreektijd en Perry verzorgt een spreker.
6. Communicatie.
Mark geeft een toelichting op de nieuwe website.
Publiciteit over het SWF eventueel combineren met de lancering van de nieuwe website.
Eventuele formulieren kunnen later door SH aan de website worden toegevoegd.
7. Rondvraag
Verzoek aan Lydia en John een terugkoppeling te geven na het gesprek met De Kracht
Lydia/John
van Rijswijk.
Koen laat aan Bibi weten of het SWF instemt met het voorstel van de locatiewijziging van
Koen
het Cultuurpodium en een gedeelte van de markt.
8. Volgende vergaderingen
Volgende vergadering is 25 april 2022
9. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actie
Meedenken Schooleducatieprogramma Vrede van Rijswijk
Locatie gemeente paviljoen afstemmen met Jeroen van
Eijndhoven. Wat te doen en waar?
Verantwoording €10.000, Cultuurpodium
Kijken naar route tussen Schouwburg en Huis vd Stad
huren pinautomaten
José vragen naar de lijst met VIPS
terugkoppeling te geven na gesprek met De Kracht van Rijswijk.
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aanwezig

Michel Bitter (Sport Heroes)
Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
John Koster (Rswkse Schouwburg)
Mike van der Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Perry Telle

afwezig

Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel

ter kennisname aan

betreft
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Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 4 april 2022
Het verslag wordt met een kleine wijziging vastgesteld.
Actielijst
1. Meedenken Schooleducatieprogramma Vrede van Rijswijk. idee is er voor een
schrijfwedstrijd of gedichten maken na een bezoek aan het museum.
2. Locatie gemeente paviljoen afstemmen met de vervanger van Jeroen van Eijndhoven.
Wat te doen en waar?. Zelfde locatie als in 2019, VIP-tent en partytent. De gemeente
overlegt nog over de locatie op de markt en festivalterrein.
3. Verantwoording €10.000, Cultuurpodium. Specificatie volgt als het projectteam is
gevormd en duidelijk is wat iedereen wil bijdragen. Over twee weken wordt de eerste
begroting verwacht. Trias is nu druk met de verhuizing.
4. Kijken naar route tussen Schouwburg en Huis vd Stad. De looproute is nog niet
duidelijk. Hopelijk is hier 3 mei meer duidelijkheid over.
5. huren pinautomaten. Is geregeld. Er is een begin-/eindstand en het verschil is de
omzet.
6. José vragen naar de lijst met VIPS. De lijst met VIPS wordt waarschijnlijk heel beperkt.
7. terugkoppeling te geven na gesprek met De Kracht van Rijswijk. Museum Rijswijk gaat
een expositie op het voorplein van het museum geven over De Vrede van Rijswijk. Vraag
van Koen of het museum dit ook mee wil nemen in hun communicatie.
3. Samenwerking Kracht van Rijswijk overleg 21 april
4. Voortgang Programmering
Vrijdag
4a 100% Fresh, op één na zijn alle contracten getekend. Er is nog geen presentator. Kan
eventueel ook zonder presentator. Perry vraagt of er tijd is in de line-up voor een extra
artiest. Volgens Bibi is er hooguit een kwartier ruimte. De vergunning loopt tot 01.00uur.
PS5 programma in VIP-ruimte
Bibi stelt voor om bv playstations neer te zetten met eventueel een competitie. Hier is wel
extra beveiliging voor nodig. Punt zal besproken worden in het bestuursoverleg.
Bestuur
4b Zaterdag
- Strandwalmarkt; de vergunningaanvraag loopt. De Huys de Wervelaan is open voor
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verkeer wat niet over de Van Vredenburchweg kan (naar bv Westhof). De Huys ter
Nieuburchlaan is afgesloten voor verkeer. Moet wel gelet worden op eventueel
bouwverkeer richting het Huis vd Stad.
- Na woensdag kan men zich aanmelden voor de Strandwalmarkt. Aanmelden kan tot 24
juni.
- Programmering hoofdpodium zaterdag overdag
Plus Jongenotter is hoofdsponsor voor (waarschijnlijk) €10.000,00. Perry stelt voor om
het hoofdpodium zo te noemen. Ook is er een mogelijkheid om een artiest te sponsoren.
Mits de artiest hier mee akkoord gaat. Ook kan de VIP-tent gesponsord worden.
- Toost kan een zweefmolen leveren voor €5600,00. De opbrengst is ongeveer gelijk.
- Cultuurpodium, aangegeven is dat het Cultuurpodium buiten is. Mark maakt een
mailadres voor aanmeldingen. Het mailadres wordt gelinkt aan John.
- Poppodium/Ton’s Muziekcafé,
Naam wordt Poppodium.
- Bonifatiuspodium,
- Programmering hoofdpodium avond
- Dela lampionnenoptocht,
SH denkt na over de route. De burgemeester kan eventueel (via Larisa) gevraagd
worden voor de prijsuitreiking. Bibi bespreekt dit met Paul vd H.
De muziek wordt afgestemd met Dave Fischer.
4c Zondag
- Familiedag
- Fris & Fruitig
Wordt nog aan gewerkt. Eventueel ook sportschool Nicolaas vragen.
- Het Akkertje/Don Bosco/Groei & Bloei/Scouting
Op het achterveld bij Don Bosco komt het grootste springkussen.
Er komt een roofvogelshow met twee tijdsloten.
Bij het Akkertje komt geen vrijmarkt.
Dierenpaviljoen
In de strook tussen Don Bosco/Akkertje komt het dierenpaviljoen.
5. Vrede Van Rijswijk
Drankprijzen krijgen een link naar de Vrede van Rijswijk bv drankjes voor €3,25 en een
meter bier voor €16,97.
Idee is om in het programmaboekje een pagina over de Vrede van Rijswijk op te nemen.
6. Horeca-overleg stavaza
Michel en Ton gaan de horeca op vrijdag en zaterdagavond verzorgen tegen een
afdracht van 15%.
Jon Hageman verzorgt horeca in de VIP-tent.
Voor foodtrucks ligt er een voorstel voor de vrijdag en zaterdag. Bibi en Perry hebben
hier binnenkort een overleg over.
John stelt voor om contact op te nemen met Starcuisine. Hij kan eventueel een eerste
contact leggen.
De Schouwburg en mogelijk het Huis van de Stad zijn ook open voor horeca.
7. Strandwalbeurs 7 september
De Strandwalbeurs gaat door. De Schouwburg wordt hiervoor ter beschikking gesteld. De
spreker is Jos Burgers.
Sponsoren kunnen zich op de beurs presenteren. Perry hoopt op 400 gasten.
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8. Vergunningaanvraag stavaza
De vergunningsaanvraag loopt. De vergunningsaanvraag voor de zweefmolen is hierin
meegenomen.
9. Communicatie
Website: laatste ontwikkelingen/wensen SH, SH wil graag een exportfunctie om de
aanmeldingen van de Strandwalmarkt makkelijker en zorgvuldiger te kunnen verwerken.
Kosten van de exportfunctie zijn €300,00 per jaar. Wordt besproken in het
Bestuursoverleg.
Publiciteit
Woensdag is de website gereed. 1e focus ligt op de veelzijdigheid van de
Strandwalmarkt. Artiesten worden zeven weken van tevoren bekend gemaakt.
10. Financiën
Begroting en uitputting SWF 2022 (april)
Koen vraagt SH om financiële mutaties naar boven of beneden te melden.
Programmering en riders e.d. komen al boven de begroting.
Het bestuur gaat akkoord met twee dagen personeel om de toiletten schoon te houden.
Kosten €440,00.
11. Rol van bestuur tijdens SWF weekend
Verzoek van Bibi om na te denken over de rol van het bestuur tijdens het SWF.
12. Rondvraag
Larisa informeert of er een wethouder aanwezig wil zijn bij het SWF.
Perry; in het sponsorpakket ( vanaf 2500,00) zit de mogelijkheid om hun logo op de
kleding van de crew te zetten. SH heeft kleding met een eigen logo. De mogelijkheid
wordt uit het sponsorpakket gehaald. Een logo kan wel op de kleding van het bestuur.
Koen geeft aan Larisa door dat het bestuur na 15 september stopt met het SWF als er
niet tijdig duidelijkheid bestaat over de financiering voor de komende jaren. Volgens
Larisa ligt er een plan van aanpak voor een evenementenbeleid en moet het bestuurlijk
besproken worden. Verder is het afhankelijk hoe een nieuw college erin staat. Streven is
dat er voor 4 juni een voorstel ligt. Larisa trekt het team Cultuur en Evenementen.
13. Volgende vergadering
Volgende vergadering is 16 mei 2022
14. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actie
Verantwoording €10.000, Cultuurpodium
Kijken naar route tussen Schouwburg en Huis vd Stad
vragen naar de lijst met VIPS
Mailadres maken voor aanmelding Strandwalmarkt.
Route lampionnenoptocht bespreken met Paul vd H
Rol van bestuur tijdens SWF
Vragen of wethouders aanwezig willen zijn op het SWF
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aanwezig

Michel Bitter (Sport Heroes)
Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

John Koster (Rswkse Schouwburg)
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Projectteam
Agendapunt

Actie door

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Koen opent het overleg. Bibi, Tim en Paul vd H zijn via Teams bij het overleg
aangesloten.
Aan wordt bij 4b Beveiliging aan de agenda toegevoegd.
2. Vaststellen verslag 25 april 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
- eerste aanmeldingen voor het Cultuurpodium zijn binnen. Aanmeldingen zijn
ontvangen van o.a. RJT, Marijke de Roo en Dance Factory (uit Voorburg) De Kracht
van Rijswijk moet nog bijeen komen.
- de route van de lampionnenoptocht is besproken. De optocht vertrekt vanaf de
parkeerplaats bij de Schouwburg. Drie weken voor het SWF wordt gekeken of de route
links of rechts om het Rijswijkse bos heen gaat. Dit hangt af van waar de hekken
geplaatst zijn.
- Het is nog niet duidelijk wie de prijsuitreiking van de Lampionnenoptocht gaat doen.
Lydia heeft contact gehad met de gemeente en de activiteit wordt in de agenda van de
wethouder/burgemeester gezet.
- als rol van het bestuur op het SWF wordt gedacht aan die van gastheer. Zal later
verder besproken worden.
3. Samenwerking Kracht van Rijswijk overleg 21 april
Voor het openingsmoment wordt gedacht aan het serenade bootje.
- 325 jaar Vrede van Rijswijk; John heeft morgen overleg met Knijnenburg. Gekeken
wordt of het mogelijk is om zuilen of borden met info over de Vrede van Rijswijk langs
de vijver te plaatsen.
Koen vraagt of hij er op kan vertrouwen dat Museum Rijswijk zie actief in gaat zetten
voor het SWF/project Vrede van Rijswijk.
4. Voortgang Programmering
Vrijdag
4a 100% Fresh, er wordt nog gezocht naar een presentator.
PS5 programma in VIP-ruimte
4b Zaterdag
- beveiliging, de beveiliging voor de vrijdag- en zaterdagavond wordt gegarandeerd.
1
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De garantie vervalt als er sprake is van een Corona uitbraak. Aan Eric Bal wordt
gevraagd hoeveel beveiligers er nu staan ingepland en of hij, met onderbouwing, aan
kan geven of er meer beveiligers nodig te zijn. Horeca en beveiliging moeten
afstemmen of het wenselijk is om een uur voor sluiting al te stoppen met het schenken
van drank.
- Strandwalmarkt;
- Programmering hoofdpodium zaterdag overdag
- Cultuurpodium,
- Poppodium/Ton’s Muziekcafé,
Naam van het Poppodium wordt Ton’s on Tour of als er sprake is van een sponsor
“Ton’s on Tour Powered by……”
- Bonifatiuspodium,
- Programmering hoofdpodium avond
- Dela lampionnenoptocht,
4c Zondag
- Familiedag
- Fris & Fruitig
- Het Akkertje/Don Bosco/Groei & Bloei/Scouting
- de scouting heeft aangeven op eigen terrein activiteiten te willen organiseren.
- Dierenpaviljoen
5. Vrede van Rijswijk, schrijfwedstrijd en verder
Niet alleen een schrijfwedstrijd organiseren maar ook een tekenwedstrijd.
6. Horeca: Food bij De Naald
De drank is geregeld.
Voor Food heeft alleen slagerij Vrijenhoek zich aangemeld. Bram Ladage komt niet.
Perry benadert de Pizzabus uit Spijkenisse, Henk Patat en Vishandel Cees Toet.
7. Strandwalbeurs 7 september
Perry heeft de opzet van de beurs naar SH en Remco gestuurd.
Perry zal het voorstel ook naar Bibi sturen. Er wordt een overleg ingepland SWF/SH
over wat de verwachtingen zijn.
Vanuit het SWF worden ook gasten uitgenodigd.
Naar verwachting komen er ongeveer 400 personen.
BBR verzorgt de ontvangst.

Perry

Perry/SH

8. Vergunningaanvraag: terugkoppeling dienstenoverleg
Dienstenoverleg is goed verlopen er volgt nog overleg met brandweer en politie over
met name beveiliging. De timing is goed en naar verwachting zijn de
vergunningsaanvragen voor de zomervakantie rond.
9. Overige voorzieningen
- Parkeerplaatsen Schouwburg in aanloop naar SWF
Bibi bespreekt dit met de Schouwburg en Huis van de Stad.
10. Communicatie
- Publiciteit
- Paul S. merkt op dat de website traag is.
- SH plaatst items op de website en Judith verzorgt de achterkant van de website.
- Geef en Beleef moet meer zichtbaar gemaakt worden.
- op de website kan ook gezet worden wie de sponsoren zijn.
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- Paul S. en Mark plannen een overleg in met Michel m.b.t. publiciteit.
- Perry maakt een opzet voor de interviews met de sponsoren. De interviews met de
sponsoren worden op de site geplaatst.
- Podiumbanners met sponsorlogo’s
Op de podiumbanners staan nu de namen van Rabo, Gemeente en Fonds 1818. Rabo
en Fonds 1818 zijn geen grote sponsoren meer. De werkgroep Communicatie gaat
overleggen of er neutrale banners komen of met de naam van sponsoren.
Het hoofpodium krijgt de naam van de hoofdsponsor en gaat Plus podium heten.

Paul S./Mark

Wg comm.

11. Financiën
- begroting en uitputting SWF 2022; bepalen wensen
Bibi; bij de post Strandwalmarkt staat €1000,00 begroot voor een attractie. Omdat Bibi
geen contact kon krijgen met de eigenaar van de zweefmolen die in 2019 op het SWF
stond heeft zij nu een offerte gevraagd bij het bedrijf dat ook de zweefmolen op De
Parade verzorgt.
Koen; er mag geschoven worden met de bedragen in de begroting zolang de structuur
van de begroting niet verandert. Laat in de begroting per post zien waar je denkt op uit
te komen. Dat kan in een overzicht met een kolom Inschatting, kolom Toelichting en
kolom Totaalbedrag.
- behoeften financiële terugkoppeling
- Budget verschillende podia
12. Rondvraag
Bij het volgende overleg kunnen Lydia, Koen en Bibi niet aanwezig zijn. I.p.v. Mike
vervangt Bibi bij het volgende SWF-overleg.
13. Volgende vergadering
Volgende vergadering is dinsdag 7 juni 2022
14. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Actie
Verantwoording €10.000, Cultuurpodium
Kijken naar route tussen Schouwburg en Huis vd Stad
vragen naar de lijst met VIPS
Rol van bestuur tijdens SWF
Vragen of wethouders aanwezig willen zijn op het SWF
Voor Food contact op nemen met Pizzabus uit Spijkenisse, Henk
Patat en Vishandel Cees Toet
Overleg inplannen SH/SWF over wat de verwachtingen van SH
voor Strandwalbeurs zijn
Parkeerplaatsen Schouwburg in aanloop naar SWF
bespreken met de Schouwburg en Huis vd Stad.
overleg is inplannen m.b.t. publiciteit SWF
Overleg over tekst op banners naast hoofdpodium
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aanwezig

Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel
John Koster (Rswkse Schouwburg)
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Perry Telle

afwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Michel Bitter (Sport Heroes)
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
Bibi Rebel (Sport Heroes)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival / Projectteam
Agendapunt

Actie door

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Paul S. opent het overleg. Paul vd H is via Teams bij het overleg aangesloten.
2. Vaststellen verslag 16 Mei 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
2 Kijken naar route tussen Schouwburg en Huis vd Stad. De looproute is vrij. Er is wel
verkeer voor backstage.
3 vragen naar de lijst met VIPS. Warenka koppelt via Larisa terug.
4 Rol van bestuur tijdens SWF. Het bestuur zal gastheer/gastvrouw zijn op vrijdag en
zaterdag.
5 Vragen of wethouders aanwezig willen zijn op het SWF. SWF staat in de agenda.
Larisa monitort. Larisa checkt of De Strandwalbeurs van 7-9 in de agenda van de
wethouder met Economie in de portefeuille staat.
6 Voor Food contact opnemen met Pizzabus uit Spijkenisse, Henk Patat en Vishandel
Cees Toet. Perry heeft van de Pizzabus nog geen terugkoppeling ontvangen. Er staat
nog een aantal aanvragen uit. Paul vd H. benadert een Foodtruck met friet.
Foodtrucks op de agenda zetten van het volgende overleg.
7 Overleg inplannen SH/SWF over wat SWF verwacht van SH. Perry en Bibi hebben
hier een overleg over gehad. Tim vraagt Luthmarnick of je volgens de AGV
ondernemers mag mailen en koppelt het antwoord terug aan Perry.
8 Parkeerplaatsen Schouwburg in aanloop naar SWF
bespreken met de Schouwburg en Huis vd Stad. Er wordt een lint gespannen.
10 Overleg over tekst op banners naast hoofdpodium. Bibi zou informeren wat nieuwe
banners kosten. De banners moeten bij voorkeur neutraal zijn of een removable tekst
hebben. Tim checkt of dit gedaan is.
3. Samenwerking Kracht van Rijswijk
John geeft een terugkoppeling van het overleg. Er zijn veel ideeën maar er moeten
keuze gemaakt worden ivm de kosten. Voor de Vrede van Rijswijk worden in
samenwerking met Museum Rijswijk 7 trotters aan de Gen. Spoorlaan geplaatst. Eén
kant van de trotter is gewijd aan de Vrede van Rijswijk de andere zijde aan SWF. Eén
zijde kan na een maand gewisseld worden in voor een andere tekst of onderwerp. Eén
maand kost, zonder opmaak, €6500,00. Omdat het niet fair is dit geheel ten laste van
het SWF-budget te brengen, bespreekt Larisa het met Citymarketing of zij hier budget
voor hebben.
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- Met de scholen is nog niet gesproken. Uit reactie van de scholen lijkt dit ook weinig
zinvol omdat het lesprogramma al vol zit.
- Er wordt contact opgenomen met de Stichting Kei om iets te doen voor jongeren uit
gezinnen met een minimum inkomen.
- het frame boven het terras van Ton en Michel mag gebruikt worden voor uitingen van
het SWF.
- John is in gesprek met de “Drijvende Diva” ( een sopraan die zingt in een baljurk van
paraplu’s) voor een optreden in de stadhuisvijver. Kosten hiervoor €3000,00.
- Magenta Sisters, actrices die rondlopen op de Strandwalmarkt en mensen betrekken
bij bv De Vrede van Rijswijk.
- John is ook in gesprek met De Soft ijsjes. Hij bespreekt dit verder met Bibi.
- De Verhalenverteller kan eventueel optreden in het Huis van de Stad. Bibi en
Warenka bespreken dit verder.
- de Buitenexpositie van Museum Rijswijk komt op de plattegrond van het SWF.
- De Schouwburg zal via de website en schermen n de Schouwburg De Vrede van
Rijswijk en SWF onder de aandacht van de bezoekers brengen.
- Tim levert 3 logo’s Full HD portretstand (1080x1920 pixels, 300dpi) aan Mike
- Larisa kijkt of het mogelijk is het volgende SWF overleg in het Huis van de Stad te
laten plaatsvinden.

Bibi

Tim
Larisa

4. Voortgang Programmering
Vrijdag
4a 100% Fresh, er wordt, nog steeds, gezocht naar een presentator.
4b Zaterdag
- Strandwalmarkt; stavaza aanmeldingen
- er zijn nog niet veel aanmeldingen (43) ontvangen. Tim heeft aan Michel gevraagd om
betaald te adverteren op Social Media. Ook in de media zal aandacht worden besteed
aan het aanmelden voor de Strandwalmarkt. De nieuwsbrief gaat naar 200
organisaties. Er wordt een mail gestuurd naar organisaties die de eerdere mail niet
geopend hebben. Volgend overleg wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er binnen zijn.
Tim maakt twee overzichten. Eén met de aanmeldingen en één met organisaties die
Tim
niet hebben gereageerd en stuurt deze naar Paul S.
- Programmering hoofdpodium zaterdag overdag
- Voor overdag wordt nog een presentator gezocht. Larisa vraagt aan Patty van Trias of Larisa
zij een suggestie heeft voor een presentator.
- Cultuurpodium, geen bijzonderheden.
- Poppodium/Ton’s Muziekcafé, Mike heeft een lijst met artiesten aan Ton
voorgelegd. Ton geeft aan of hij zich kan vinden in de artiesten.
- Bonifatiuspodium, programmering is bijna rond.
- Programmering hoofdpodium avond
- Dela lampionnenoptocht stavaza, loopt goed.
4c Zondag
- Familiedag
- Fris & Fruitig, wordt nog over nagedacht. In volgende overleg bespreken
- Het Akkertje/Don Bosco/Groei & Bloei/Scouting.
- Dierenpaviljoen
- Podium Paviljoen Te Werve: kosten, wie betaalt, organisatie
Op zondag een podium tussen 12.00-18.00uur. Het terras wordt overkapt. Muziek en
geluid kosten tussen de €800,00-€1000,00. Hiervoor kan eventueel het geld dat
gereserveerd stond voor het Ledscherm gebruikt worden. Eventueel een band gratis op
laten treden of max. €700,00 voor twee bands. De locatie moet wel een toegevoegde
waarde hebben. Wordt in het bestuur besproken.
Bestuur
2
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5. Vrede van Rijswijk,
Geen schrijf- of tekenwedstrijd. De scholen wel informeren over de activiteiten.
Eventueel een rolbanner maken met schoolactiviteiten voor Vrede van Rijswijk.
6. Inbreng vanuit Huis van de Stad (zie e-mail Lydia)
Larisa heeft hier volgend overleg meer nieuws over.
7. Horeca: Food bij De Naald
Zie bij agendapunt actielijst.
8. Zweefmolen (emailcorr. Bibi<>Koen)
Zweefmolen is besteld.
9. Strandwalbeurs 7 september
- Jos Burgers is vastgelegd.
- BBR heeft deze maand een bijeenkomst en communiceert daarna over de
Strandwalbeurs.
- Winkeliersverenigingen worden ook uitgenodigd
- Larisa vraagt Kathy Hoogenboom (gemeente Rijswijk) of het mogelijk is ondernemers
dmv een nieuwsbrief uit te nodigen voor de Strandwalbeurs.
- BBR verzorgt de ontvangst en de naamtags.
10. Vergunningaanvraag: terugkoppeling dienstenoverleg
Voor het Bonifatiuspodium moet een melding gemaakt worden omdat het buiten het
festivalterrein ligt.
11. Beveiliging
Is met Eric Bal besproken. Voor de zaterdag 16 beveiligers ingepland bvk opschalen
met 4-7 beveiligers. Dit zou binnen het budget passen. Tim vraagt na tot wanneer je
kunt op-/afschalen.

Tim

12. Communicatie
- verslag bespreking SH/SWF 2 juni 2022
- Paul S. heef met Michel gesproken. Voor 15-6 moet afgestemd worden de benaming
van de podia. Bv het muziekpodium op de familiedag zou “Muziekschool Rijswijk New
Artists” genoemd kunnen worden.
- Contentkalender communicatie-uitingen
- Podiumbanners met sponsorlogo’s
13. Financiën
- begroting en uitputting SWF 2022; bepalen wensen
Tim geeft ieder overleg een update.
14. Rondvraag
- Mike heeft de vraag gekregen of voor het SWF iets gedaan kan worden om de
ganzenpoep en het onkruid te verwijderen bij de vijver.
- Tim vraagt of het mogelijk is om de vergadermomenten in augustus te intensiveren.
Bv een extra communicatieoverleg en eventueel een extra overleg voor de
Strandwalbeurs.
- Mark vraagt Larisa te checken of de rekening van het SWF bij de gemeente is binnen
gekomen.
- Paul Schott, ism een aantal Rijswijkse organisaties/bedrijven en het SWF is een
vertaalboekje (Nederlands/Oekraïens) uitgegeven.
- Mike vraagt of er gezorgd kan worden voor een pinapparaat bij de zweefmolen. Wordt
in het volgende overleg besproken.
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15. Volgende vergadering
Volgende vergadering is maandag 27 juni 2022
16. Sluiting
Paul S. sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Actie
Verantwoording €10.000, Cultuurpodium
Checken of De Strandwalbeurs van 7-9 in de agenda van de
wethouder met Economie in de portefeuille staat
Foodtruck met friet contacten
Luthmarnick vragen of je volgens de AGV ondernemers mag
mailen en koppelt het antwoord terug aan Perry
Aan Bibi vragen of uitgezocht is wat nieuwe banners kosten
Foodtrucks en pinapparaat zweefmolen op agenda volgende
overleg
Wel/geen zondag locatie Paviljoen Te Werve bespreken
Vragen of Citymarketing budget heeft voor Trotters tbv Vrede v
Rswk
Met Warenka bespreken of Verhalenverteller kan optreden in het
Huis van de Stad
3 logo’s Full HD portretstand (1080x1920 pixels, 300dpi) tbv
Mike
Volgende overleg in het Huis vd Stad?
Overzichten maken met aanmeldingen en één met organisaties
die niet hebben gereageerd.
Patty van Trias of zij een suggestie heeft voor een presentator
zaterdag overdag
Tot wanneer kun je beveiligers op-/afschalen.
Laten verwijderen ganzenpoep en onkruid rond vijver voor SWF
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aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
John Koster (Rswkse Schouwburg)
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Paul Schott (secretaris)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Perry Telle

afwezig

Michel Bitter (Sport Heroes)
Tim Heemskerk
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
Eva Schotmeijer-Muus

ter kennisname aan

betreft

Verslag bijeenkomst bestuur Strandwalfestival / Projectteam 27 juni 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Koen opent het overleg. Paul vd H, Mike en Larisa zijn via Teams bij het overleg
aangesloten.
Larisa heeft op 4 juli overleg met Wethouder Werner van Damme over het
evenementenbeleid. Kennismakingsgesprek van Bestuur kan daarna plaatsvinden. Het
festivalbeleid komt mede door het vakantiereces niet voor het komende festival op de
agenda. Daarmee komt het voorziene tijdpad van de editie SWF 2023 onder druk te
staan, hetgeen bekend is bij de ambtenaren en het Gemeentebestuur. Nu eerdere
toezeggingen om eerder voor edities 2023 aan de slag te gaan uitblijven, kunnen er
geen afspraken worden gemaakt voor de editie 2023 en verder (scholen e.d.). Ook
zullen de contracten met vaste partners, zoals Sport Heroes, niet gecontinueerd kunnen
worden. Ook de rol die de Stichting Strandwalfestival speelt bij het festival is hierdoor
uiterst onzeker. Het bestuur had al eerder aangegeven niet nogmaals een traject te
willen aangaan zoals bij de totstandkoming van editie 2022. Het is zaak dat zowel
Larissa als het bestuur dit snel kenbaar maken bij de portefeuillehouder van het
Larissa/
College, op straffe dat de editie 2022 de laatste is.
Bestuur
2. Vaststellen verslag 7 juni 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Actielijst
1. John heeft verantwoording opgesteld voor Cultuurpodium.
2. Strandwalbeurs staat in agenda van Wethouder met portefeuille economie.
3. Food is geregeld (zie verslag).
4. Ondernemers mag je volgens AGV niet mailen. Per post mag wel.
5. Kosten banners bespreken in communicatie-overleg
6. Pinapparaat zweefmolen zoekt Perry uit.
7. Bestuur Paviljoen Te Werve neemt vanavond besluit over podium.
8. Budget voor trotters met Vrede van Rijswijk en SWF is nog punt van bespreking op
gemeentehuis.
9. Verhalenverteller is geregeld.
10. Logo’s voor screens Schouwburg zijn door SH geregeld.
11. Overleg SWF in Huis van de Stad kan nu nog niet plaatsvinden.
12. SH stuurt aan Paul S lijst van deelnemers aan Strandwalmarkt 2019. Bestuur
reageert direct na weekeinde of er nog verenigingen gestrikt zijn.
13. Presentatoren nog punt van aandacht.
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14. Eventuele extra kosten (ca. € 200) voor beveiliging geen punt van discussie.
15. Gemeente zorgt voor verwijderen onkruid en uitwerpselen rondom de vijver.
4. Samenwerking Kracht van Rijswijk
John meldt dat de Rijswijkse Schouwburg Trias, de bibliotheek en het Museum druk
bezig zijn met het programma. Trias wil op het Cultuurpodium en in het Huis van de
Stad nog meer talent de kans geven. Het wordt een bomvol programma, althans voor
zover dit technisch uitvoerbaar is. Voor de Vrede van Rijswijk is ook een aantal
activiteiten in de maak, Beelden op trotters, verhalenverteller, beeldmateriaal in
museum. Koen vraagt John deze activiteiten te verzamelen opdat ze in een blok
kunnen worden gepresenteerd via o.a. sociale media. De dansende diva in de
stadhuisvijver gaat niet door. John is op zoek naar een alternatief. Wellicht een
Aquawall voor bij de kinderactiviteiten.
5. Voortgang Programmering
- Er zijn 63 aanmeldingen ontvangen voor de Strandwalmarkt. SH stuurt Paul S
lijst met deelnemers 2019 opdat het bestuur nog niet aangemelde verenigingen kan
benaderen voor a.s. maandag (sluitingsdatum).
- Mark stuurt programmaopzet op podia rond (alleen voor intern gebruik!).
- Nog niet alle presentatoren zijn bekend.
- Nog niet bekend hoe gemeente hun presentatie op de Strandwalmarkt inricht.
Afdeling Communicatie geeft volgende week aan SH uitsluitsel.
- Horeca: VIP tent Jon Hageman; Vrijdagavond: De Wits (drank), Zaterdag: De Wits
en Ton’s Muziek (drank); Food vrijdag en zaterdag Vrijenhoek (hamburgers),
Hieper de Piep (duurzame patat). Nog in onderhandeling met Surinaams eten,
pizzabussen, Made in Italy en Kippie. Alle dragen 15% af. Ook Hageman.
Pinapparaat wordt op eind van de avond afgelezen door SH.
6. Strandwalbeurs
Offerte van Rijswijkse Schouwburg past binnen de begroting. Perry spreekt morgen Jos
Burgers voor verdere afstemming over inhoud en Rijswijkse Schouwburg heeft contact
over technische faciliteiten met hem.
Remco Zijlstra (secretaris BBR) mailt alle BBR-leden. Gemeente wordt gevraagd uit
hun bestand adressen te verstrekken. Uitnodigingen gaan vanwege AVG per post.
Hopelijk ook een bericht in Nieuwsbrief van gemeente als die nog verschijnt.
Geen schrijf- of tekenwedstrijd. De scholen wel informeren over de activiteiten.
7. Vergunningaanvraag
Voor het Bonifatiuspodium is een melding gemaakt bij de gemeente omdat het buiten
het festivalterrein ligt. Omgevingsvergunning is binnen. SH verwacht tijdige afgifte van
vergunningen. Indien problemen worden verwacht voor tijdig verstrekking vergunningen
kan er een beroep worden gedaan op Larisa.
8. Beveiliging
Extra kosten van € 200,00 geen probleem. Volgens het advies moet er voldoende
beveiliging zijn. Toegang van Huis van de Stad zal wellicht ook beveiligd moeten
worden.
9. Communicatie
Verslag communicatie-overleg SH/SWF van 13 juni 2022 roept geen vragen op. Poster
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bevat veel te veel informatie. Beperken tot het evenement, waar en wanneer. Bestuur
bespreekt dit vanavond.
10. Financiën
Voor de volgende bijeenkomst graag – net als de programmering- een bijgewerkt
financieel overzicht. Mark vraagt Larisa er op toe te zien dat de gemeente snel
betaalverzoek inwilligt in verband met lopende verplichtingen.

Larissa

11. Rondvraag
John en Larisa zijn vanwege de vakantie de twee volgende keren afwezig. Lydia
vervangt John. Larisa geeft nog door wie haar in geval van nood vervangt.
12. Volgende vergaderingen
Volgende vergaderingen zijn: 18 juli; 8 en 22 augustus; 5 september. Bijeenkomst 29
augustus vervalt.
13. Sluiting
Koen sluit om 21.00 uur het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actie
Pinapparaat voor toegang zweefmolen
Schoonmaken terrein rondom vijver
Inventarisatie activiteiten Vrede van Rijswijk voor sociale media
Lijst deelnemers Strandwalmarkt 2019 naar bestuur
Deelnemers Strandwalmarkt 2019 met aanmeldingen 2022
vergelijken.
Opmaak poster 2022 herzien
Betaalverzoek SWF aan gemeente inwilligen
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aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Paul van den Heuvel
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

Michel Bitter (Sport Heroes)
Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk
John Koster (Rswkse Schouwburg)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)

ter kennisname aan

betreft

Verslag bijeenkomst bestuur Strandwalfestival / Projectteam 18 juli 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 27 juni 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
1. Pinapparaat voor toegang zweefmolen.
2. Schoonmaken terrein rondom vijver. Is doorgegeven. Blijft op actielijst.
3. Inventarisatie activiteiten Vrede van Rijswijk voor sociale media. Gaat om een
overzicht wat gepresenteerd kan worden in de media. Actie blijft staan.
4. Lijst deelnemers Strandwalmarkt 2019 naar bestuur. Kan van actielijst.
SH heeft de deelnemers op de lijst benaderd. Redenen waarom er niet is
gereageerd; contactpersoon gewijzigd, geen prioriteit. Van de sportlijst zijn alle
deelnemers telefonisch/ per app benaderd. 74 organisaties hebben zich aangemeld.
Er zijn 83 kramen beschikbaar. Het formulier is van de website gehaald.
5. Zie boven
6. Opmaak poster 2022 herzien. Is gedaan.
7. Betaalverzoek SWF aan gemeente inwilligen. Is gedaan.
3. Voortgang Programmering
Vrijdagavond; presentator is René Watzema (van Rumag)
Zaterdag overdag; Chicco van Luijtgaarden zal gevraagd worden als presentator van
12.00-17.30uur. Paul vd H. neemt contact met hem op.
Stijn en Nienke wilden niet gratis optreden. Hiervoor in de plaats treden Art&Mus op.
Zaterdag avond; programmering is ongewijzigd.
Food; de Pizzaverkoper wil alleen hele pizza’s verkopen. Prijzen liggen tussen de €11.00
en €14.00. SWF gaat akkoord met de voorwaarden.
- Toko Jaya wil graag op het SWF staan maar heeft geen koeling ter beschikking. SH
vraagt Eric naar koelvitrines.
- Hieper de Pieper wil voor opslag zijn koelwagen beschikbaar stellen.
- Wateruitgiftepunt wordt een paar dagen van tevoren bekeken of dat nodig is.
- Hageman, Ton´s en De Wits zal gevraagd worden een voorstel te maken voor de
SH
prijzen van drank.
- In de VIP tent worden 400 gasten verwacht. Iedere gast krijgt 4 muntjes en een
polsbandje.
- er worden 1600 rode muntjes aangeschaft en als extra 2000 blauwe muntjes. Tevens
400 polsbandjes. PaulS bestelt deze. SH maakt setjes (bandje en muntjes) tbv de
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gasten. Perry zorgt voor de distributie naar de sponsoren.
Schouwburg/ Huis vd Stad;
- De vraag over Trotters ligt bij de gemeente. Kans is klein dat er nog Trotters geregeld
kunnen worden.
- Huis van de Stad is tijden het SWF open. Larisa zou checken of er een portier en BHV
geregeld zijn.|
Zondag;
- Fris en Fruitig
- Mogelijk dat bij Vredenburch een Panna toernooi wordt georganiseerd.
- Roofvogelshow
- Springkussen is het grootste van Nederland
4. Coronaprotocol
Koen vraagt SH of er een sectorplan is voor de evenementenbranche.
Bibi; veld kan afgesloten worden, eventueel maximumaantal mensen toelaten en
coronapas tonen.
- Wordt volgende overleg besproken. Aan Larisa zal gevraagd worden hoe de gemeente
hier mee omgaat.
5. Strandwalbeurs
- Perry heeft een gesprek gehad met de afdeling economie van de gemeente over het
verstrekken van verstrekken van adressen tbv uitnodiging Strandwalbeurs. De vraag
ligt bij de gemeentelijke juristen.
- Het is mogelijk om 5700 adressen te kopen voor €400,00. Er moet wel toestemming
zijn om de bedrijven te benaderen.
- Tot nu toe zijn er 20 aanmeldingen binnen.
- De mail naar de sponsoren moet nog verzonden worden. In de mail zal gevraagd
worden de uitnodiging door te sturen naar hun contacten.
- BBR verstuurd morgen de uitnodigingen.
- Op Social Media wordt positief gereageerd op de Strandwalbeurs
6. Communicatie
SH maakt een statistiekje van het aantal bezoeken aan de website.
Half augustus worden de artiesten bekend gemaakt op Social Media.
7. Financiën
Bibi, de extra uitgaven worden altijd naar het bestuur gecommuniceerd. Uitgaven SH zijn
nu iets boven het budget.
- Het is nog wachten of er extra beveiligingspersoneel beschikbaar is. Deze kosten zitten
niet in het budget.
- Perry/Bibi bespreken de posten die boven de begroting uit komen.
8. Rondvraag
Paul vd H. is niet blij dat er buiten DELA nog twee uitvaartondernemingen op de
Strandwal markt staan.
9. Volgende vergaderingen
Volgende vergaderingen zijn: 8 en 22 augustus; 5 september.
- Lydia en Koen zijn niet bij het volgende overleg.
10. Sluiting
Koen sluit het overleg.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actie
Pinapparaat voor toegang zweefmolen
Schoonmaken terrein rondom vijver
Overzicht activiteiten Vrede van Rijswijk tbv social media
Hageman, Ton´s en De Wits vragen een voorstel te maken voor
de prijzen van drank
Coronaprotocol op agenda volgend overleg
Larisa vragen naar Coronaprotocol gemeente
Munten en polsbandjes bestellen
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Perry
Gemeente
John
SH
Paul S
Paul S
Paul S
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8 augustus 2022

aanwezig

Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus
Paul Schott (/voorzitter/secretaris)
Perry Telle

afwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Michel Bitter (Sport Heroes)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
John Koster (Rswkse Schouwburg)
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)

ter kennisname aan

betreft

Verslag bijeenkomst bestuur Strandwalfestival / Projectteam 8 augustus 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Paul S. opent het overleg.
Vaststellen agenda: Aan de agenda wordt toegevoegd “verzoek tot flyeren op de
Strandwalmarkt”
2. Vaststellen verslag 18 juli 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
1. Pinapparaat voor toegang zweefmolen. Zou eerst gratis zijn. Nu is het idee een
vrijwillige bijdrage te vragen ten bate van De Blauwe Parel/ St. Kei. De eigenaar van
de zweefmolen wil het liefst dat er toegang gevraagd wordt om te voorkomen dat
mensen in de zweefmolen blijven zitten. Er kan gewerkt worden met gratis muntjes.
Bibi ontvangt van Paul S. 100 oranje muntjes. Deze oranje muntjes zijn alleen voor
de zweefmolen te gebruiken.
2. Schoonmaken terrein rondom vijver. Is doorgegeven. Blijft op actielijst.
3. Inventarisatie activiteiten Vrede van Rijswijk voor sociale media. Gaat om een
overzicht wat gepresenteerd kan worden in de media. Actie blijft staan.
4. Hageman, Ton´s en De Wits vragen een voorstel te maken voor de prijzen van
drank.
Bibi heeft een voorstel ontvangen. Voor de vrijdag en zaterdag zijn er aparte lijsten.
Vrijdag bier Heineken en Afligem 0.0 €4,50, Fris en water €3,00 RedBull €4,50.
Zaterdag, bier €4,50 en wijn €4,50. (Omdat de waarde van de muntjes nog niet
vaststaat zijn dit richtprijzen)
Bibi bespreekt met Jon Hageman de waarde van een muntje. Bijvoorbeeld 1 munt
€3,00 en 1.5 munt €4.50.
Jon Hageman wil in de VIP-tent graag gebruik maken van hardplastic glazen. Omdat
er bij het vorige SWF veel van deze glazen zijn meegenomen wil hij hier een borg
voor vragen. Ton en Michel willen liever plastic wegwerp glazen gebruiken. Perry
bespreekt dit met John Hageman.
In de VIP-tent komt ook een kleine kaart met bv bitterballen.
3. Voortgang Programmering
Programmering is ongewijzigd. Op facebook zijn meer dan 113.000 views.
Vrijdagavond; De reacties op Bilal Wahib waren wisselend. Zijn management heeft
geadviseerd te zorgen voor zichtbare beveiliging tijdens zijn optreden om incidenten met
bier gooien te voorkomen.
Zaterdag overdag; Chicco van Luijtgaarden zorgt voor de presentatie tot 17.30uur. Rond
20.00-20.30uur zal hij ook nog optreden.
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- Ton’s Podium; het optreden van Midnight Rambler vervalt. Paul vd H. vraagt zijn broer
of zijn band een optreden kan verzorgen van 16.35-17.15uur.
- Gemeente Paviljoen; de gemeente maakt dit jaar geen gebruik van de VIP-tent. De
gemeente zal zich presenteren in het Huis vd Stad.
Lampionnenoptocht; Mike kijkt of de muziekschool voor een brassband oid kan zorgen.
Koffie&Thee Strandwalmarkt en Dela-tent; de vraag of de Schouwburg dit kan verzorgen
staat uit.
Zaterdag avond; programmering is ongewijzigd.
- De VIP-tent is om 18.30uur op voor de genodigden.
- Meet & Greet; Bij voorkeur 10 per artiest. Zal in het volgende overleg besproken
worden.
- Het bestuur eet niet mee backstage.
Food;
Schouwburg/ Huis vd Stad;
Zondag;
- Fris en Fruitig is van 9.00-12.00uur.
- Vredenburch organiseert een Panna toernooi.
- in de VIP-tent komen 4 WII games
- De muziekschool verzorgt de optredens op het Don Bosco podium

Mike

4. Coronaprotocol
De gemeente volgt het landelijke beleid.
5. Strandwalbeurs
- Er zijn 103 aanmeldingen ontvangen.
- Eventueel een bedrijvenpagina aanmaken op Linked In
- Perry heeft nog een afspraak met de spreker van die avond, Jos Burgers
- Perry vraagt Larisa of een van de wethouders wil spreken op de Strandwalbeurs.
6. Communicatie
- De posters zijn klaar
- tot aan het SWF komen er artikelen in Groot Rijswijk
- moet nog besproken worden wat er qua programma/sponsoren op het LED-scherm
komt.
- sponsoren vragen of zij het programma van het SWF willen posten op hun
bedrijvenpagina, en of interne netwerk.
7. Financiën
Begroting en uitputting SWF 2022
Bandjes zijn binnen muntjes komen binnenkort. SH zal de enveloppen voor de sponsoren
klaar maken. Perry bezorgt de envelop met brief bij de sponsoren.
- Multical (ingenieursbedr. Huis vd Stad) hebben €1500,00 gesponsord.
8. Rondvraag
- Buddynetwerk heeft gevraagd of er geflyerd mag worden op de Strandwalmarkt. Er zal
naar hen teruggekoppeld worden dat zij gebruik kunnen maken van een kraam en dat er
geflyerd mag worden op de Strandwalmarkt. Flyeren tijdens optredens is niet toegestaan.
- Bibi; in de VIP-tent komen viltjes met SWF op de ene zijde en Sir Winston op de andere
kant. De viltjes worden gefinancierd uit de sponsorgelden.
- Perry; op de gastenlijst van de VIP-tent staan tot nu toe 149 gasten. Het is niet duidelijk
wie er van de gemeente komen.
- Bibi; sommige mail verzonden naar @hetnet adressen komen niet aan. Mark zoekt uit
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hoe dat kan.
- Geef en Beleef loopt niet. Actie op het Led-scherm zetten en op Social aandacht aan
besteden. Eventueel een Meet&Greet met artiesten als prijs.
9. Volgende vergaderingen
Volgende vergaderingen zijn: 22 augustus; 5 september (op kantoor van Perry)
10. Sluiting
Paul sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actie
100 oranje muntjes voor zweefmolen aan Bibi geven
Schoonmaken terrein rondom vijver
Overzicht activiteiten Vrede van Rijswijk tbv social media
Muziekschool vragen naar muzikale begeleiding
Lampionnenoptocht
Larisa vragen of een van de wethouders wil spreken op de
Strandwalbeurs
sponsoren vragen of zij het programma van het SWF willen
posten op hun bedrijvenpagina, en of interne netwerk
Uitzoeken delivery problemen @hetnet mailadressen
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Mike
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aanwezig

Michel Bitter (Sport Heroes)
Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Tim Heemskerk (Sport Heroes)
Paul van den Heuvel
Lydia Huisman (Rswkse Schouwburg)
Mike vd Kraan (Sport Heroes)
Bibi Rebel (Sport Heroes)
Eva Schotmeijer-Muus
Larisa de Steur (gem. Rijswijk)
Paul Schott (/secretaris)
Perry Telle

afwezig

John Koster (Rswkse Schouwburg)

ter kennisname aan

betreft

Verslag bijeenkomst bestuur Strandwalfestival / Projectteam 5 september 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Koen opent het overleg.
Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen verslag 22 augustus 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
1. Schoonmaken terrein rondom vijver. Zwerfvuil is opgeruimd maar er ligt nog wel veel
ganzenpoep. Blijft op actielijst. Op de parkeerplaats bij het Don Boscolaantje liggen
stapels stenen achter hekken. Bibi bekijkt de situatie.
Bibi
2. Overzicht activiteiten Vrede van Rijswijk tbv social media; Bibi zet het overzicht op de
site.
3. Distributie programmaboekjes bespreken; 4000 programmaboekje zijn op diverse
punten in Rijswijk neergelegd. De overige 6000 komen op de Strandwalmarkt,
Strandwalbeurs en diverse horecapunten.
4. Bij gemeente vragen wat voor financieel overzicht zij willen; de gemeente wil een
gedetailleerd financieel overzicht.
3. Voortgang Programmering
In de programmering zijn geen wijzigingen aangebracht.
Meet&Greet fotomomentje
Perry heeft 10 bandjes voor een Meet&Greet met Og3ne.
De bandjes voor een Meet&Greet met Freddie Moreira op vrijdagavond liggen bij SH. Om
23.00uur verzamelen de gasten voor een Meet&Greet zich bij het Ledscherm.
Polsbandjes
Rode bandjes zijn voor gasten van sponsoren.
Oranje bandjes zijn voor gasten van het bestuur
Blauwe bandjes zijn voor het bestuur en hun partner
Vrijdagavond; het bestuur is om 19.00uur aanwezig.
Bij de ingang is een strenge tassencontrole. Bij dronken personen krijgen geen toegang
tot het festivalterrein.
Wethouder Gijs van Malsen opent om 20.00uur het 100% Fresh programma.
Zaterdag overdag; om 12.00uur opent de wethouder Mark Wit op het Cultuurpodium het
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Strandwalfestival. Wethouder van Damme speelt het moeilijke woordenspel op zaterdag
10 september om 13.00 uur. Locatie: cultuurmarkt. Wethouder Armand van de Laar geeft
een presentatie over de ontwikkelingen in Rijswijk op zaterdag 10 september om 14.00
uur. Locatie: Huis van de stad. Wethouder Werner van Damme maakt de winnaars van
het moeilijke woordenspel bekend op zaterdag 10 september om 16.00 uur. Locatie:
cultuurmarkt
Zaterdagavond; het bestuur is vanaf 18.15 uur aanwezig bij het bruggetje en bij de
Gastentent. Het College is vanaf 19.30 uur aanwezig in de gastentent bij De Naald.
Wnd. burgemeester Bas Verkerk opent Strandwal Live op zaterdag 10 september om
20.00 uur. Locatie: hoofdpodium bij De Naald. Om de spreektijd beperkt te houden zal de
presentator de burgemeester drie vragen stellen.
- Sir Winston gastentent;
de namenlijst voor de gasten van Plus liggen bij de ingang van de tent.
Bij de entree staan Sir Winston Beachflags
- De Blauwe Parel; Koen heeft nog geen reactie ontvangen van Hanny Waasdijk.
(noot notulist; inmiddels is bekend dat De Blauwe Parel aanwezig zal zijn op het SWF)

Food;
Schouwburg/ Huis vd Stad;
Zondag;
- Wethouder Larissa Bentvelzen opent Fris en Fruitig op zondag 11 september om 9.00
uur. Locatie: hoofdpodium bij De Naald. Wethouder Mark Wit opent de familiedag bij Don Bosco op zondag 11 september om 12.00 uur. Locatie Don Bosco.
- Over de roofvogelshow zijn geen verdere vragen ontvangen.
- SH maakt een overzicht met een inschatting hoeveel bezoekers er per activiteit
aanwezig zijn geweest.
- bij regen wordt het springkussen niet neergezet.

SH

4. Pin Only: n.a.v. discussie op Facebook
Bibi heeft van Ton de vraag gekregen of erbij slecht weer geen afdracht hoeft plaats te
vinden. Afdracht moet gewoon plaatsvinden. Perry zal Ton hierover aanspreken.
5. Veiligheid & Crisisteam
Koen geeft dat hij vanwege de bestuurlijke aansprakelijkheid graag met Paul S
meegenomen wil worden in de app van het veiligheid-/crisisteam.
- SH wil graag een direct telefoonnummer van de politie.

Larisa

6. Strandwalbeurs
- Er zijn ongeveer 188 aanmeldingen
- De twee korte (2x 4 minuten) worden gegeven voor de presentatie van Jos Burgers
- SH verzorgt de SWF-aankleding op de beurs en maakt foto’s voor Social Media.
7. Communicatie
- De communicatie loopt goed. Aanstaande donderdag komt er weer een SWF-pagina in
Groot Rijswijk.
Ook in het AD en Den Haag Centraal hebben artikelen gestaan over het SWF.
In de Herenstraat staan Billlboards met SWF-posters.
- Na het SWF maakt Paul S. een persbericht.
- Op de site staat nu ook een blokkenschema met het programma.
- SH maakt na het SWF een uitdraai van de statistiek van het aantal bezoekers op de
Socials.
- Perry kijkt naar de programmering van het Led-scherm.
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8. Financiën
Begroting en uitputting SWF 2022
Het aantal gasten van de Strandwalbeurs is begroot op 400 dit worden er maar 200.
Dit financiële voordeel wordt weer gecompenseerd met het hogere aantal muntjes voor
de zaterdag.
9. Rondvraag
- Een Jazzband die zondag speelt bij Paviljoen Te Werve wil graag een maaltijd.
Paviljoen te Werve kan hier niet in voorzien. Mochten zij het willen dan kan er bij
Indrapura gereserveerd worden.
- Larisa geeft de envelop met muntjes voor de gemeente aan Marjanne Huiskens.
- de partners van raadsleden krijgen geen bandje
10. Volgende vergaderingen
Volgende vergaderingen

Larisa

11. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actie
Schoonmaken (terrein rondom) vijver
Situatie bekijken bij parkeerplaats Don Boscolaantje daar liggen
stapels stenen achter hekken.
Overzicht met een inschatting hoeveel bezoekers er per activiteit
aanwezig zijn geweest
Direct telefoonnummer van de politie tbv SH
Na SWF een persbericht maken
Na het SWF een uitdraai van de statistiek van het aantal
bezoekers op de Socials.
Programmering van het Ledscherm
Envelop met muntjes voor de gemeente aan Marjanne Huiskens
geven
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Bijlage 5

Bestuur Strandwalfestival
31 januari 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 31 januari 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 20 november 2021
Het verslag wordt met in acht name van enige wijzigingen vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
- In de begroting wordt bij inkomsten €20.000,00 opgenomen. De horeca koopt
hiermee de kick-back van de omzet af.
- Van de Schouwburg kan iemand gevraagd worden voor het projectteam.
- Het hangt mede van de ontwikkelingen af of Koen na dit SWF stopt met zijn
bestuursfunctie voor het SWF. Paul S legt zijn functie na deze editie neer.
- Paul vd H. is in gesprek met Richard Jongenottter van Plus supermarkt voor
sponsoring. Bv een artiest kan gesponsord worden.
- 18 februari is een bestuursetentje bij Elea.
4. Nieuwe bestuursleden?
Nog niet aan de orde.
5. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op 22 februari.
6. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.

Actielijst

Wie

1
122

Uiterlijk

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
21 februari 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 21 februari 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 31 januari 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
4. Financiën/sponsors
Paul S. maakt een brief voor Fonds1818
De sponsoren van SWF2020 hebben nog geen factuur ontvangen.
5. Vernieuwen website
Mark benadert hiervoor morgen Red Melon en Perry Social Lane

Paul S.
Mark/Perry

6. Project-/communicatieplan 2022
7. Rondvraag
Perry vraagt Frits Broks van De Rijswijkse Vuurwerkhal of hij interesse heeft om
rond/op het SWF een vuurwerkshow te organiseren.
8. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op 14 maart 2022.

Perry

9. Sluiting
Koen sluit het overleg.

Actielijst
1. brief voor Fonds1818
2. Red Melon en Perry Social Lane benaderen voor website
3. Frits Broks van De Rijswijkse Vuurwerkhal vragen of hij
interesse heeft om rond/op het SWF een vuurwerkshow
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14 maart 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 21 februari 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst
1. binnen 4 weken wordt een reactie verwacht van Fonds1818
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Paul vd H; de communicatie over de programmering verliep nogal stroef. Van alle
door SWF aangedragen artiesten is alleen Guido overgenomen. SH heeft alle
boekingen via één agent lopen.
- Perry heeft een woordenwisseling gehad met Mike over de hoogte van het budget. SH is uitgegaan van €45.000,00 als budget voor artiesten. Perry heeft aangegeven
dat het budget €55.000,00. Bv Buma is apart in de begroting opgenomen.
4. Financiën/sponsors.
- financieel overzicht/budgetbesteding
- sponsors: stand van zaken, Perry heeft morgen een afspraak met Sir Winston en
Huawei. Perry heeft Jan Brugman in een mail gevraagd of de aannemers of wellicht
andere partijen willen sponsoren. Perry neemt contact op met de BBR voor
sponsoring.
- trage betaling gemeentesubsidie, de subsidie van de gemeente is nog niet
ontvangen. Hierdoor blijven de rekeningen van SH liggen.
5. Communicatie
- nieuwe website
6. Rondvraag
7. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op 4 april 2022.
8. Sluiting
Koen sluit het overleg.

Actielijst

Wie
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4 april 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 14 maart 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Perry merkt op dat geen verkeersregelaars zijn geregeld voor de oversteek van de
Gen. Spoorlaan bij De Schouwburg.
- Toost heeft voorgesteld om op zondag een foodtruck festival te houden met Jazz
muziek op een klein podium. Het grote podium wordt zondag afgebroken. Optie is om
het Ton’s podium te laten staan of gebruik te maken van het podium bij Don Bosco.
Koen denkt dat hier weinig animo voor is.
- Voorstellen/ideeën van de Schouwburg moeten via SWF naar SH worden
gecommuniceerd.
- Het SWF bestuur gaat akkoord met het voorstel van de Schouwburg om het
Cultuurpodium te verplaatsen richting Huis vd Stad/Schouwburg.
- Aan SH zal gevraagd worden zich iedere PT vergadering te verantwoorden over de
uitputting van het budget. Dit staat ook in de overeenkomst.
- In de VIP-tent krijgen de gasten armbandjes en muntjes.
- Perry gaat een ATE (aanvullende toekenning evenementen) van €30.000,00
aanvragen.
- vragen vanuit de gemeente (aan een bestuurslid) moeten altijd via de SWF voorzitter
lopen.
4. Financiën/sponsors.
- financieel overzicht/budgetbesteding
5. Communicatie
6. Rondvraag
Vrijdag 13 mei is een etentje gepland om 18.00uur bij Marea, Henri Dunantlaan 82,
Rijswijk
7. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op 25 april 2022.
8. Sluiting
Koen sluit het overleg.
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Actielijst
1. SH ieder PT overleg vragen naar verantwoording uitputting
budget
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25 april 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

Paul van den Heuvel

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 2 april 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst
3. Nabespreking overleg Projectteam
Mark geeft aan SH door dat het verzoek voor Plug-in op de website tbv inschrijving
Strandwalmarkt gehonoreerd wordt. Kosten €300,00 per jaar.
Abonnement tbv fondsenwerving wordt stopgezet.
Strandwalbeurs
De Strandwalbeurs is vanaf 16.00-19.00uur.
De spreker kost €3000,00 voor een uur
Alle sponsoren van vorig jaar zijn doorgeschoven naar dit jaar.
Coronascenario
Hoeft nog geen verdere actie op te worden genomen.
Festivalterrein
- Kindertekeningen langs pad naar De Naald ophangen
- Mensen verwelkomen bij de ingang van het festivalterrein
- Sfeerverlichting in het bos (is hier een sponsor voor te vinden?)
Vrede van Rijswijk
- bv bouwplaat
- op het LED-scherm een filmpje met voice-over van 30 sec laten zien
- commercial op RTV west sponseren
4. Financiën/sponsors.
- financieel overzicht/budgetbesteding
- Vorig jaar dat de gemeente 115 genodigden op de lijst staan. Hiervan is ongeveer
een kwart op het SWF geweest. Paul S. kijkt dit na.
- de Plus komt met 80 personen (320 muntjes)
- Bestuursleden moeten hun genodigden aanmelden.
- er komen 2 kleuren muntjes. De blauwe muntjes staan voor een vast bedrag. Rood
zijn de muntjes die (extra) gekocht kunnen worden. Hiervan is de opbrengst voor Jon
Hageman.
- Alle betalingen op het SWF lopen via pin.
- Paul S. kijkt welke fondsen hij aan kan schrijven.
Geef en Beleef
Mark heeft hiervoor al een rondje door de Herenstraat gemaakt. Hij zal ook Koster
(klokkenzaak) benaderen.
Alle cadeaus zijn in waardebonnen. Ophalen loopt via Dela. Voorgesteld wordt een
1
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Mark
Mark

Paul S.
Mark

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
25 april 2022

foto te maken als het cadeau wordt opgehaald.
5. Communicatie
Van tevoren communiceren dat het een gratis festival is en dat de drankjes een bron
van inkomsten zijn.
6. Rondvraag
Perry zorgt door donkergroene polo’s.
7. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op 16 mei 2022.
8. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.
2.
3.
4.

Actielijst
Aan SH doorgeven dat Plug-in op de website oké is
Abonnement tbv fondsenwerving stopzetten
Aanschrijven fondsen
Koster (klokkenzaak) benaderen voor Geef en Beleef
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Wie
Mark
Mark
Paul S.
Mark

Uiterlijk

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
16 mei 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg. Paul vd H. is via Teams bij de vergadering aangesloten.
2. Vaststellen verslag 25 april 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Koen heeft het gevoel dat het contact met SH beter verloopt.
- De tekst voor de vertaalbrochure is oké. SH zal gevraagd worden een ontwerp voor
de achterzijde te maken.
- Strandwalbeurs
- alle (grotere sponsors) krijgen een interview tekst om in te vullen. De interviews
komen op de website. Mark en Paul S. kijken naar de interview vragen.
- Perry laat korte promo filmpjes maken van de grotere sponsors tw Sir Winston,
Rabo, Dela en Plus.
- Festivalterrein
- beveiliging kan bijvoorbeeld aangevuld worden door studenten van de opleiding tot
beveiliger.
- Dela sponsort het Ledscherm naast het podium.

Paul S.

Mark, Paul S.

4. Financiën/sponsors.
- financieel overzicht/budgetbesteding
- sponsors: stand van zaken
- Geef en Beleef
5. Communicatie
6. Vrede van Rijswijk: tekst voor promo
- De tekst zal naar gestuurd worden om te bespreken in het overleg met de Kracht
van Rijswijk.
- de tekst zal op de website en Facebook geplaatst worden.
7. Rondvraag
8. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op dinsdag 7 juni 2022. Koen is dan verhinderd.
9. Sluiting
Koen sluit het overleg.
1
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Paul S.

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
16 mei 2022

1.
2.
3.
4.
5.

Actielijst
Aanschrijven fondsen
Koster (klokkenzaak) benaderen voor Geef en Beleef
SH vragen achterkant vertaalboekje te maken
Kijken naar vragen interview sponsoren
Tekst Vrede van Rijswijk naar Lydia en SH sturen
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Wie
Paul S.
Mark
Paul S.
Paul S/Mark
Paul S.

Uiterlijk

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
7 juni 2022

aanwezig

Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

Koen Caminada (voorzitter)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Paul S. opent het overleg. Paul vd H. is via Teams bij de vergadering aangesloten.
2. Vaststellen verslag 16 mei 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Locatie PaviljoenTe Werve
Er is een budget van €1950,00 voor bands en geluid.
- Voorgesteld wordt om Paviljoen Te Werve €1250,00 te laten betalen voor artiesten
en geluid. Er hoeft dan geen percentage van de omzet afgedragen te worden. Paul S.
zal dit aan Paviljoen Te Werve terugkoppelen.
- Strandwalbeurs
op 6 juli moet een mail aan de ondernemers worden verzonden over de
Strandwalbeurs.
- Horeca
De horeca draagt15% van de omzet af en Hageman 25%. Besloten wordt de afdracht
van Hageman te verlagen naar 15%.
4. Financiën/sponsors.
- financieel overzicht/budgetbesteding
- sponsors: stand van zaken
- Geef en Beleef
Mark heeft van Judith een opzet gekregen met een zeer uitvoerige lijst voor de
sponsoren om in te vullen.
- Mark zal de tekst voor Geef en Beleef bekijken.
- Mogelijke sponsoren benaderen: De Beren en Mac Donalds
5. Communicatie
6. Vrede van Rijswijk: tekst voor promo
7. Rondvraag
8. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is op dinsdag 28 juni 2022.
9. Sluiting
Paul S. sluit het overleg.
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Paul S.

Mark
Perry

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
7 juni 2022

Actielijst
1. Terugkoppeling geven aan Paviljoen Te Werve over bijdrage
€1250, tbv muziek en geen percentage afdracht omzet
2. Tekst Geef & Beleef bekijken
3.
4.
5.

2
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Wie
Paul S.
Mark

Uiterlijk

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
27 juni 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)Mark de
Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Paul Schott (secretaris)
Perry Telle

afwezig

Eva Schotmeijer-Muus (notulist)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 27 juni 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg om 21.15 uur. Paul vd H. is via Teams bij de vergadering
aangesloten.
2. Vaststellen verslag 7 juni 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
Bespreking verliep op zich goed.
Jammer dat SH zich niet actiever opstelt t.a.v. de Strandwalmarkt.
De voortgang van het SWF loopt gevaar door het niet tijdig afkomen van een
(financieel) besluit over de toekomst voor het komende SWF. Paul zal het
bestuurssecretariaat vragen een afspraak in te plannen met een delegatie van het
SWF-bestuur voor eind juli.
4. Financiën/sponsors.
Er lopen nog sponsor aanvragen voor ca. € 10.000. Mark houdt in de gaten dat de
lopende contracten zoals Dropbox tijdig worden opgezegd.
5. Communicatie
Het ontwerp van de poster zal de uitstraling moeten hebben van de editie 2019, maar
met veel minder informatie waardoor een stuk rustiger. Logo Strandwalfestival, waar,
wanneer en vermelding website zijn de belangrijkste aandachttrekkers. Paul neemt
hierover contact op met Michel Bitter.

Paul

Mark

Paul

6. Vrede van Rijswijk
Zie verslag Projectteam
7. Rondvraag
Zondag 10 juli on 17.00 brainstorming in The White Horse.
8. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergaderingen: 18 juli, 8 en 22 augustus, 5 september.
29 augustus vervalt.
9. Sluiting
Koen sluit het overleg om 21.45 uur.
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Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
18 juli 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Paul van den Heuvel
Paul Schott (secretaris)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Perry Telle

afwezig

Mark de Haan (penningmeester)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 18 juli 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg. Mark is wegens vakantie afwezig.
2. Vaststellen verslag 27 juni 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Verzoek aan de bestuursleden om te kijken wie zij uit willen nodigen.
- Bestuursleden krijgen 10/15 bandjes voor de VIP-tent.
- in een volgend overleg kijken naar wie van het bestuur wanneer aanwezig is op het
SWF.
- Paul S. vraagt Lydia of de horeca van de Schouwburg open is en zo niet of het een
bezwaar is dat er koffie aangeboden wordt in de Dela-tent.
- Vragen aan SH hoeveel personen er van SH aanwezig zijn op het SWF. Op agenda
volgend overleg.
4. Financiën/sponsors
5. Communicatie
Paul S. vraagt of er een paginagrote advertentie in Groot Rijswijk geplaatst gaat
worden. De kosten hiervoor €1500,00. Komt hoger uit dan begroot. Vorige keer heeft
de gemeente de kosten betaald. De vraag staat uit bij Jeroen van Eijndhoven.
6. Rondvraag
7. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergaderingen: 8 en 22 augustus, 5 september.
8. Sluiting
Koen sluit het overleg.
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Paul S.
Paul S.

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
8 augustus 2022

aanwezig

Paul van den Heuvel
Mark de Haan (penningmeester)
Paul Schott (secretaris)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Perry Telle

afwezig

Koen Caminada (voorzitter)

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 8 augustus 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Paul S. opent het overleg. Koen is wegens vakantie afwezig.
2. Vaststellen verslag 18 juli 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
Als van tevoren bekend was geweest dat het optreden van Bilal Wahib negatieve
reacties op zou leveren was er waarschijnlijk voor een andere artiest gekozen.
4. Financiën/sponsors
5. Communicatie
Donderdag is een overleg met Groot Rijswijk over sponsoring in natura.
6. Rondvraag
- het bestuur mag 15 relaties p.p uitnodigen.
- Zaterdag 10-9 om ongeveer vijf uur gaat het bestuur eten bij Te Werve.
7. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergaderingen: 22 augustus en 5 september (op kantoor Perry).
8. Sluiting
Paul S. sluit het overleg.
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Vastrgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
22 augustus 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul Schott (secretaris)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Perry Telle

afwezig

Paul van den Heuvel

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 22 augustus 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg.
2. Vaststellen verslag 8 augustus 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Muntjes voor SH gasten Vip-tent; SH krijgt voor 20 personen bandjes en muntjes.
Perry geeft dit door aan Bibi en vraagt naar de namen van hun gasten.
- Paul S. is gebeld door Winfried Smith (raadslid Groen Links). Hij had, op
persoonlijke titel, problemen met het dierenwelzijn. Aan hem is doorgegeven dat de
roofvogelshow afgestemd is met de kinderboerderij.
Vrede van Rijswijk
In museum Rijswijk is van 3 tm 25 september een tentoonstelling over de Vrede van
Rijswijk.
SWF2023
- bvk een meerjarenkader
- meer invloed op de keuze van artiesten
- evt. weer SH als evenementenbureau
- Paul S. stopt eind dit jaar als bestuurslid
- Perry oppert het idee voor een Club van 100 voor iedereen die €100,00 bijdraagt.
4. Financiën/sponsors
Multical heeft nu €1500,00 gesponsord en volgend jaar mogelijk een hoger bedrag.

Perry

5. Communicatie
6. Rondvraag
- Het is de bedoeling om op zaterdag om 17.00uur samen met 15 personen van Dela
te eten bij Indrapura op het Ravensteijnplein.
7. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering: 5 september (op kantoor Perry).
8. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.

Actie
Aantal bandjes/muntjes tbv gasten SH in Vip-tent aan Bibi
doorgeven en namen van de gasten vragen
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Wie
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Uiterlijk

Vastgestelde NOTULEN
Bestuur Strandwalfestival
5 september 2022

aanwezig

Koen Caminada (voorzitter)
Mark de Haan (penningmeester)
Paul van den Heuvel
Paul Schott (secretaris)
Eva Schotmeijer-Muus (notulist)
Perry Telle

afwezig

ter kennisname aan

betreft

Notulen bestuur Strandwalfestival 5 september 2022
Agendapunt

Actie door

1. Opening en mededelingen
Koen opent het overleg. Koen bedankt het bestuur voor de werkzaamheden voor het
SWF.
2. Vaststellen verslag 22 augustus 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Nabespreking overleg Projectteam
- Het gemeentelijk evenementenbeleid wordt in november in de raad besproken.
Mogelijk dat wordt gekozen voor een stichting die meerdere Rijswijkse activiteiten
gaat verzorgen.
- Het bestuur maakt na het SWF2022 een verslag voor de gemeente. Voor de
transparantie worden alle verslagen van SWF-2022 van SWF/PT en SWF-bestuur
meegestuurd.
- Na het SWF maken Perry en Mark de balans op. Waarschijnlijk blijft er een bedrag
van €35.000,00/€40.000,00 in kas.
4. Strandwalbeurs
Perry wil graag er jaarlijks een Strandwalbeurs komt. De Strandwalbeurs is voor meer
Rijswijkse ondernemers dan alleen de leden van de BBR.
5. Financiën:
- Financieel overzicht/budgetbesteding
- Sponsors; stand van zaken
6. Communicatie
7. Rondvraag.
8. Volgende vergaderingen
Volgende bestuursvergadering is waarschijnlijk in de tweede helft van oktober.
Perry is de 1e twee weken van oktober afwezig.
9. Sluiting
Koen sluit het overleg.

1.

Actie

Wie

1
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Uiterlijk

Bijlage 6: Enquête SWF 2022 - Standhouders Strandwalmarkt en Partners/optreders/uitvoerders

Samenvatting
Onder zowel alle standhouders van de Strandwalmarkt als de partners, optreders en
uitvoerders van het Strandwalfestival is een enquête gehouden. De resultaten laten de
indruk achter dat men over het algemeen tevreden was over (het contact met) de
organisatie en de uitvoering op de dag zelf. De algemene tevredenheid kan worden
uitgedrukt in een cijfer: 8+.
Hieronder de samenvatting; daarna alle ontvangen reacties.
waardering / score 1- 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gemiddeld

6

11

4

17

7

4

8,2

5

2

8,0

2
6

13

10

6

8,6

11

7

4

8,0

3

9

12

6

8,6

Enquête Standhouders Strandwalmarkt (N=29)
Cijfer contact met de organisatie
Cijfer uitvoering op de dag zelf

1
1

Enquette Partners/optredens/uitvoerders (N=31)
Cijfer gehele organisatie
Cijfer uitvoering onderdeel waar u bij betrokken was

1

1

1

Cijfer communicatie met de organisatie

1

Cijfer promotie Strandwalfestival 2022

2

3

5

9

4

8

8,1

0,8

0,7

4,3

11,7

7,5

5,0

8,25

Algemene tevredenheid

0,3

Enquête Strandwalfestival 2022 - Standhouders Strandwalmarkt
Response N= 29
Op welk gedeelte van de markt stond u? Strandwalmarkt 1 = 19; Strandwalmarkt 2 = 10
Was u tevreden over uw plek? Ja =26 en Nee = 3
Wat vond u van de opkomst van bezoekers bij uw onderdeel? Te weinig (rustig) = 6; Goed = 23; Te druk = 0
Welk cijfer geeft u het contact met de organisatie? 8,2
Welk cijfer geeft u de uitvoering op de dag zelf? 8,0
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Wat vond u goed en moet blijven?
o Geweldig dat we koffie kregen!!
o Ton's on tour en kraampjes voor biertje
o Opzet kraam en geleverde spullen, plek was goed icm de andere kramen, paste bij elkaar
o Dakje boven de kraam. Vooraf parkeren en uitladen.
o Het idee van een Uitmarkt, optredens, entertainment, interviews
o Fijne plek en betrokken team
o Alles
o De tijd van 12-17 uur. Goede voorzieningen zoals stoelen bij de kraam.
o Dat jullie voor stroom en stoelen zorgden. Kraam vlak bij het podium.
o Organisatie van markten en cultuurpodia
o De service, goede tafel, thee en koffie, helemaal goed!
o De opstelling langs het voetpad was oké.
o Ruimte om activiteiten te organiseren
o Het was wel een goede locatie
o De vrije plek naast de stand voor demo's.
o De kramen met de stoelen en de koffie/thee service
o Plek was prima geschikt om een badminton veldje op te zetten zodat mensen even konden spelen
o Dat wij als lokale vereniging ons hier gratis konden presenteren
o Koffie en thee voorziening
o De opstelling, aantal kraampjes
o Muziek podia is gezellig voor de sfeer, koffie en thee.
o Het mooie weer
o Langs het wandelpad Vredenburchweg goede doorloop
o De ruimte rondom de kraam
o Sfeer
o Parkeergelegenheid, duidelijkheid over waar je stond met je kraam.
o Superorganisatie, mooie kans voor ondernemers
o Enthousiaste medewerkers en deelnemers
Wat kan er beter?
o Verkoop tijdens de Markt. Dit werd mij verboden, terwijl heel veel andere kramen enkel aan verkoop deden.
o Inladen na afloop, wachttijd tot na 18.30u is niet fijn. Koffie rondbrengen iets eerder, kwam om 15.00u.
o Parkeerafhandeling was erg lomp. Stand stond erg achteraf.
o Meer koffie :)
o Liever niet meer zo dicht bij het muziekpodium. Ik kon niet goed praten vanwege de muziek.
o Marketing van cultuurpodium en cultuurmarkt
o Leuke muziek maar soms lastig om met mensen te praten
o Fotoclub Rijswijk had achteraf liever op de Markt 2 gestaan bij de culturele organisaties. Meer aansluiting bij de markt
2 voor Fotoclub Rijswijk
o Ik had geen probleem, zelfs parkeer plek aanwezig.
o De plek voor laden en lossen. Deze kon pas laat in de avond, na 1,5 uur betreden worden met de auto. Belachelijk.
o Informatie over waar precies de parkeerplek was (voor Markt 2)
o De afstand tussen markt 1 en 2 was groot waardoor mensen (misschien) maar op 1 van de 2 markten kwamen kijken.
o Dat er ook zoetjes bij de koffie zijn.
o Vogelpoep opruimen waar de mensen door heen banjeren langs de vijver
o Betere afstemming opbouw. Ook de afsluiting aan het einde zou beter kunnen door de rijrichting om te draaien, zodat
eerder afgebouwd kan worden. En een betere communicatie
o Wegafzetting Vredenburchweg blokkeerde om 5 uur de auto om de spullen afgebroken stand weg te halen. Pas om
half 7 kon dat pas. Gelukkig kwam de organisatie er wat laat achter en paste het aan.
o Ik had zelf meer stoelen moeten aanvragen.
o Catering voor standhouders
o De locatie (daar komen spontaan minder voorbijgangers), wat eten zou wel aardig zijn. Iets van een broodje of een
mogelijkheid tot eten halen (niet alleen snacks of vette rommel).
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o
o

Eerder een koffierondje doen, juist tijdens het opzetten heb je hier meer tijd voor dan tijdens de drukte Ook de
sportactiviteiten met een bal werkt niet echt goed tussen de kramen. Veel last gehad.
Wij stonden tussen 2 uitvaartondernemers. Wat ons betreft hadden jullie dit beter moeten verspreiden. Iedereen bij
ons aan de kraam had net al informatie van uitvaartondernemers gehad.

Wat miste u?
o De verkoop / mislopen inkomsten van bezoekers die wat wilden kopen.
o Het was goed geregeld dus niets.
o Beschikbaarheid van horeca vanaf het begin
o Koffie of iets anders te drinken
o Bij het podium miste ik kartonnen voor dansschoenen .Ze moesten met hun dansschoenen door de bagger lopen.
o Logo's Kracht van Rijswijk en culturele instellingen
o Helemaal niks. Ik was erg blij met de plek en voorzieningen.
o Koffie, pas laat in de middag. Vanaf 10 uur duurt het lang, nergens koffie kunnen kopen in de ochtend.
o Wellicht een aantal klemmen voor tegen de wind
o Een lunchpakket
o Duidelijker doorloop borden via de Naald verbinding markten.
o Eet en drinken rondom strandwalmarkt 2.
o Wij hadden extra tafel geregeld, maar er was geen plek voor toegewezen. Nu veel lopen slepen. Zou ook fijn zijn als er
een kar is om dit mee te vervoeren. Tafels waren best zwaar!
o Misschien meer mogelijkheden om koffie en thee aangeboden te krijgen.
Overige opmerkingen:
o Bij Fris en Fruitig mag volgende keer meer aandacht worden gegeven aan het geluid dat iedere deelnemer produceert
zodat het plezier van de ene groep niet het verdriet wordt van de andere groepen. Ik kon niemand van de organisatie
vinden en er werd ook niet opgenomen toen ik opbelde, dus zelf erheen gegaan want wij konden de kinderen NIET
meer verstaan en ouders kwamen met klachten. De man op het hoofdpodium is door mij in eerste instantie subtiel
benadert met gebaren van achter zijn groep, maar hij vond het nodig vocaal te worden en dat veranderde in asociaal
gedrag. Mogelijk heeft hij zich gerealiseerd dat hij zichzelf enorm te schande heeft gemaakt voor "zijn" groep want een
paar minuten later kon het ineens wel. Een haantje dat er problemen mee heeft dat iemand hem aanspreekt op zijn
gedrag. De organisatie had hier zelf meer aandacht voor moeten hebben om het plezier van alle deelnemers te
steunen! Ik vind het jammer dat het bij de panna uitliep en ik niet de betreffende persoon persoonlijk op zijn gedrag
heb kunnen aanspreken want dit was gewoon asociaal!

Enquête Strandwalfestival 2022 - Partners/optredens/uitvoerders
Response N= 31
Wat vond u van de opkomst van bezoekers bij uw onderdeel? Te weinig (rustig) = 6; Goed = 25; Te druk = 0
Welk cijfer geeft u de gehele organisatie? 8,6
Welk cijfer geeft u de uitvoering van het onderdeel waar u bij betrokken was? 8,0
Welk cijfer geeft u de communicatie met de organisatie? 8,6
Welk cijfer geeft u de promotie van het Strandwalfestival 2022? 8,1
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Wat vond u goed en moet blijven?
o Het geluid voor de band was prima geregeld
o Strandwal Live met goede optredens en gratis entree
o Perfect geregeld
o De markt was geslaagd. Veel markthouders waren positief over opkomst en veel goede gesprekken.
o Duidelijke communicatie, enthousiasme, afwisselend programma
o Springkussen
o Organisatie rondom ontvangst artiesten was top!
o Draaiboek duidelijk en de sfeer op de dag zelf
o Alle onderdelen van het SWF. Markt, diverse podia, feestavonden
o De drukte, gratis toegang en de (toch wel) grote artiesten
o Rondom het podium en ook het geluid was ok
o Alles prima geregeld
o Alles (2x)
o Ik denk dat dit soort festivals heel belangrijk zijn voor de wat "onbekendere" op die manier kunnen ze schitteren.
o Stuk beter zichtbaar dan afgelopen jaar!
o Tom's on Tour podium
o Dat het dicht bij de markt was.
o Optredens van diverse bands.
o Communicatie, organisatie was prima
o Communicatie was goed
o Kwaliteit van artiesten
o Genoeg man kracht en tussen het opbouwen door kwam er drinken
o De cultuurmarkt/podium tussen de schouwburg en huis van de stad
o Veel activiteiten naast de kramenmarkt (optredens, schminken, knutselen, magentasisters), dat maakt het levendig.
o Alles wat tip top geregeld, als muzikant was het plug and play!
o Deze opzet
o Het hele Strandwalfestival op zich is prima en doet veel goed voor Rijswijk. Dus moet zeker blijven.
o De organisatie hield mij op de hoogte van alle updates. Het is een onwijs goed initiatief, gezellige deelnemers,
enthousiasme, diverse sport aanbod en bereikbaar
o Het quintet Les Vieux Copains heeft het optreden op het Strandwalfestival 2022 als gezellig ervaren!
Wat kan er beter?
o Ontvangst lampionnenoptocht en plek en inrichting gastentent en beveiliging
o De inrit naar het veld was wat hoog
o De marktkramen waren voor een groot deel nog niet opgebouwd toen de marktkraamhouders wilde opbouwen. Dit
zorgde voor veel vervelende gesprekken en stress. Ook was het koffiepunt aan de andere kant van het terrein voor
Ilona en mij iets wat vervelend/omslachtig/tijdrovend was. Wij stellen voor dat we een uitgiftepunt dichter bij de
markt zetten die stond nu ook ver weg, en dat men zelf koffie bij ons afhaalt bij het uitgiftepunt. Dan kunnen wij
centraal blijven staan bij het uitgifte punt en daar voldoende koffie zetten en uitgeven. Men kan ons dan bereiken ipv
dat wij de hele dag rondvliegen.
o Vrije inloop voor een les, in plaats van vooraf aanmelden
o Meer personeel op het springkussen, extra springkussen voor de allerkleinste. De delen van het springkussen waren
niet goed aan elkaar vast gemaakt, waardoor er gaten zaten waar kinderen in konden vallen.
o Ik vond het overdag enorm rustig. Hoe kunnen we op dat moment meer publiek lokken?
o Laten weten tot hoe laat in de avond/nacht je verantwoordelijk bent voor de VIP tent
o Groter aanbod familiedag (activiteiten en horeca-aanbod), horeca op zaterdag overdag, benutting grote podium op
zondag, versiering van de Naald
o De drank en het eten was op een gegeven moment op.
o Toegang naar podium kan beter. Wij werden niet toegelaten en moesten een behoorlijk stuk lopen met onze spullen
o Afstemming met het hoofdpodium qua tijd en artiesten
o En iets duidelijkere briefing bij aankomst. Nu kwamen er al artiesten en wist ik niet waar ze heen moesten.
o Techniek! in zowel apparatuur als personen. mics gesoundchecked en tijdens optreden (4 minuten later) werkt het
niet. Uiteindelijk gespeeld met handheld. techniek heeft een soundcheck gedaan maar de mics waren totaal niet op
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elkaar afgestemd. Planning: Er was een band die wilde soundchecken voor een optreden later in de middag. Daardoor
hadden wij geen mogelijkheid om te soundchecken. Wij zijn een theatergroep voor kindertheater. met daarin
interactie met kinderen. Om 12:00 is er nog niemand. (wij gingen ervanuit dat alles al eerder begon) zet dan eerst iets
neer wat iets algemener is.
Site gebruiksvriendelijker maken
Soundcheck en speeltijd kon wat uitgebreider.
Meer luxe voor de bandleden i.p.v. maar 1 flesje water en 1 consumptiebon
Weet ik niet, het gedeelte dat ik meegemaakt heb, was prima georganiseerd.
Eten van buiten het terrein, niet toestaan
Achteraf gezien was de doorstroom moeilijk, misschien bewegwijzering naar de 2 andere routes naar het veld
Het uitdelen van de koffie en thee (centraal punt aanhouden)
Aparte toilet voor artiesten
Meer aankleding bij het Cultuurpodium (entree, podium zelf)
De afstand tussen de markten was te groot. De markt bij het Akkertje past misschien ook op het veld bij de Naald?
Letten op de tijd. Doordat de band voor ons meer tijd nam ging het er bij ons vanaf. En dat is erg jammer.
Voor ons als popkoor was het beter geweest als wij op een andere locatie hadden kunnen optreden. Dit was mogelijk
geweest bij het theater, maar jammer genoeg was daar niet genoeg ruimte ingepland. Nu hebben we in de kerk
opgetreden, voor de 2e keer. Dit was voor ons koor zo'n slechte omgeving, dat wij overwegen om volgend jaar niet
meer mee te doen aan het Strandwal festival.
De bediening van de consumpties aan de band.

Overige opmerkingen:
o Ga zo door
o Gastentent slechte plek en slechte catering. Beveiliging wel je sultanakoekjes weggooien maar niet fouilleren, vreemd.
o Het was super dank je wel allemaal
o Volgende keer moeten alle marktkramen klaar staan om 08:30 uur en niet pas om 10:15 uur.
o Was een zeer geslaagde dag, en enorm leuk om te mogen helpen.!
o Ik kom graag volgend jaar terug!
o Het was weer een feestje om er te zijn en te mogen helpen!!
o Hopelijk volgend jaar weer!
o Hartelijk dank voor de mooie dag namens Flight to the Rolling Stones
o Ik vond het leuk om mee te helpen
o Bedenk goed wat je hebt qua podia en plan daarop in. Het hoofdpodium was leuk maar omdat we werken met
interactie is de afstand naar de kinderen te groot.
o Uiteindelijk stond onze foto niet op de website.
o Graag volgend jaar in de herkansing
o Mag ik volgende keer weer precies hetzelfde doen als dit jaar , was zo top
o Wij zouden voorstellen om volgend jaar toch een klein bedrag voor de entree van de attractie te vragen. Ervaring leert
als je iets gratis aanbied dat er veel dezelfde personen terugkomen en anderen lang moeten wachten of niet aan de
beurt komen. Al vraag je een euro dan is er net even een drempel om er vaker in te gaan en daarnaast genereer je
inkomsten wat weer ten goede komt voor het festival. Verder was alles perfect verzorgd en verliep de communicatie
erg fijn! Hopelijk tot volgend jaar!
o Vooral zo doorgaan en op naar 2023.
o Wij van Hieper de Pieper kunnen veel meer aan en bij een volgende editie moeten wij i.v.m. onze kosten goed zien hoe
wij alles indelen. Tom's Muziekcafé bood ook friet (en burgers aan) en zijn klanten vroegen bij ons om mayonaise. :(
Liever geen aanbieders met het zelfde product!
o Jullie zijn toppers!
o Goed gedaan, complimenten!
o Wij (Welzijn Rijswijk) hebben genoten, het SWF is een mooie manier om ons aan Rijswijk te presenteren.
o Hopelijk tot volgend jaar en dan op het grote podium
o Graag voor volgend jaar meer mogelijkheden voor ons popkoor om te mogen 'shinen'.
o U make het Strandwal festival een geslaagd evenement. Mijn complimenten aan de organisatoren. Ik ben blij en trots
dat ik hier een onderdeel van mag zijn
o Wij hebben het prima naar ons zin gehad.
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