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Krimpen Festival 2017 (zaterdag
23 september)
Krimpen Presents
Samenleving
Evenementen
W. Fassaert, E.Baud
Verlening 2017
€ 40.000,Achtergrond aanvraag
In 2016 is voor de tweede keer het
Krimpen Festival georganiseerd.
Bij de start van dit festival heeft de
gemeente aangegeven dit festival
één keer te willen organiseren.
Hierna werd de gelegenheid
gegeven aan Krimpense
instellingen om dit festival te gaan
organiseren. Krimpen Presents
heeft als enige aangegeven dit te
willen doen.
Het Krimpen Festival is in 2016
voor de eerste maal georganiseerd
door de Stichting Krimpen
Presents. Een aantal taken zijn
opgepakt door instellingen uit
Krimpen, zoals de sportmarkt- en
de cultuurmarkt.
Samenvatting aanvraag
Stichting Krimpen Presents wil het
Krimpen Festival 2017 organiseren.
Vanwege praktische- en
inhoudelijke zaken ziet Stichting
Krimpen Presents er vanaf om het
Oranjefestival te organiseren,
maar wil voor meerdere jaren het
Krimpen Festival organiseren. Het
thema voor het Krimpen Festival
2017 is “Krimpen, dat zijn wij!.
Het festival is opgebouwd uit een
aantal pijlers: te weten Sport,
Cultuur en Retail. Krimpen
Presents doet suggesties voor
betrokkenheid vanuit de gemeente
rondom het Raadhuis. Het festival
wordt afgesloten met een
muziekfeest.
Aan de gemeente wordt het
volgende gevraagd:
De totale kosten voor het Krimpen
Festival worden begroot op €
45.000,-, waarvan € 40.000,- als

Vaststelling 2017
Een bedrag van € 40.000,- wordt nu
vastgesteld.
Evaluatie organisatie
Er wordt aangegeven door de
organisatie dat deze derde editie van
het Krimpenfestival naar schatting door
7.500 bezoekers overdag en 1.500
bezoekers 's avonds bezocht is.
De pers, social media, bezoekers en
betrokkenen waren zeer positief. Er
waren geen calamiteiten. De algemene
indruk is dat het een leuk festival is wat
door de bezoekers en deelnemers
positief is ervaren.
Het dagprogramma is prima verlopen,
het avondprogramma had wat beter
gekund.
De locatie en de opstelling van de sporten cultuurmarkt op het plein zijn een
succes te noemen. Het delen van een
tent en het samen op een markt staan
bevorderden het ontmoeten van elkaar.
De aanwezige deelnemers zien de
ontmoeting met elkaar een meerwaarde
van het festival.
De overloop van de twee locaties
(Tuyterplein en evenemententerrein)
moet bij een volgende editie beter
integreren.
De aansluiting van het dagprogramma
naar het avondprogramma is een
lastige factor. Het publiek van de beide
dagdelen is verschillend van elkaar. Het
publiek van het dagprogramma gaat
naar huis en het publiek voor het
avondprogramma komt later. Er
ontstaat een periode waarin het festival
stil valt. Gedacht wordt aan een andere
opzet voor 2018 door bijvoorbeeld het
dag- en avondprogramma direct op
elkaar aan te laten aansluiten.
De opzet van het festival met de pijlers:
sport, cultuur en duurzaamheid heeft
zijn waarde bewezen en blijven de
pijlers bij een volgend festival.

projectsubsidie bij de gemeente
wordt aangevraagd. Een
sponsorbedrag van € 5000,- wordt
genoemd.
Stichting Krimpen Presents
verzoekt het college om het festival
voor een termijn van 3 jaar te laten
organiseren. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om een langjarige
verbintenis aan te gaan met
sponsoren. Verzocht wordt om het
subsidiebedrag jaarlijks per
voorschot betaalbaar te stellen.
Het aangevraagde bedrag ter
vergelijking met de kosten Krimpen
Festival 2016
Het festival 2016 heeft € 44.829,61
gekost. Hiervan heeft de gemeente
€ 33.897,51 betaald. Dit bedrag
bestond uit € 25.000,- subsidie
vooraf en € 8.897,51 achteraf
(garantstelling).
De eigen inkomsten van Krimpen
Presents bestonden uit € 5.275,sponsorinkomsten en € 5.657,10
opbrengst uit horeca, totaal €
10.932,10.

Financiën
Inkomsten
De Stichting heeft de navolgende
inkomsten gegenereerd:
Subsidie gemeente Krimpen aan den
IJssel:
€ 40.000,Opbrengst catering:
€ 5.806,25
Sponsering:
RABO bank € 2.500,AH/ De Block € 325,Verdoold Makelaars € 750,Evenement Bijdrage P&D Broere €
125,Totaal: € 49.506,25 waarvan een totaal
aan eigen inkomsten € 9.506,25.
Uitgaven
De totale kosten van het festival
bedroegen € 48.393,09 na aftrek van de
inkomsten resteert een bescheiden
positief saldo van € 1.113,16.
De organisatie heeft mondeling
aangegeven dat dit positieve saldo
wordt gebruikt om de vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet.

Advies
Geadviseerd wordt om Krimpen
Presents een projectsubsidie te
verlenen van € 30.000,-, een
voorwaarde te stellen tot het
genereren van eigen inkomsten
met een bedrag van € 15.000,- en
een garantstelling te geven van €
10.000,-.
Tevens wordt het college
geadviseerd om het Krimpen
Festival niet al bij voorbaat 3 jaar
vast te leggen en (nog) geen
structurele subsidie te verstrekken.
Toets ASV en
Subsidiebeleidskader
2012

De aanvraag is getoetst aan de
ASV 2012. De aanvraag voldoet
aan de gestelde voorwaarden. In
artikel 5.2c wordt beschreven, dat
bij de aanvraag een begroting en
dekkingsplan van de kosten van de
activiteiten waar de subsidie voor
wordt aangevraagd, wordt
overlegd.

De aanvraag tot vaststelling is getoetst
aan de ASV 2012. De aanvraag voldoet
aan de gestelde voorwaarden. Er is
zowel een inhoudelijke – als financiële
verantwoording ingediend.

Toets Beleidsregel

De aanvraag is getoetst aan de

De aanvraag is getoetst aan de

3.7 Evenementen

beleidsregel 3.7 en voldoet
gedeeltelijk aan de gestelde
voorwaarden. In de beleidsregel
wordt in de basisvoorwaarden
onder andere genoemd , dat het
evenement .
- duidelijk én voldoende
financieel onderbouwd is
Tevens wordt in de specifieke
criteria het volgende gesteld;
- de organisatie dient op de
dag van het evenement te
beschikken over een
vergunning en moet
voldoen aan de
voorschriften, zoals deze in
de vergunning zijn
vastgelegd.
De aanvraag voldoet (nog) niet aan
bovenstaande criteria. De
vergunningen moeten nog verstrekt
worden.

Beleidsregel 3.7 en voldoet aan de
gestelde voorwaarden.

Post / Budget

6530102 evenementen/ 442487
projectsubsidie

6530102 evenementen / 442487
projectsubsidie

Beslissing

1. Het verzoek van Stichting
Krimpen Presents voor een
structurele subsidie (in
plaats van een
projectsubsidie) af te
wijzen.
2. Een projectsubsidie van
€ 40.000,- voor het
Krimpen Festival te
verlenen.
3. De voorwaarde aan
Krimpen Presents te
stellen om zicht in te
spannen tot het genereren
van eigen inkomsten.
4. Om Krimpen Presents het
festival 2017 te laten
evalueren op de betekenis
van het festival, de
toegevoegde waarde en de
mate waarin het festival
een plaats heeft gevonden
in de samenleving van
Krimpen aan den IJssel.

1. De subsidie aan Stichting
Krimpen Presents voor het
Krimpen Festival vast te stellen
op € 40.000,2. Het verstrekken van een
structurele subsidie voor het
organiseren van het
Krimpenfestival ter overweging
mee te geven bij het vormen
van het nieuwe coalitie akkoord.

