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1. Evaluatie Festival 23 september 2017
Algemeen
Algemene mening is dat het dagprogramma prima is verlopen en het avondprogramma wat
beter had gekund.
De algemene indruk is dat het een leuk festival is wat door de bezoekers en deelnemers
positief is ervaren.
Opzet festival 2017
De locatie en de opstelling van de sport- en 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 met name vanuit de sportverenigingen,
maar ook vanuit andere instellingen zien dit als een meerwaarde van het festival.
De overloop van de twee locaties (Tuyterplein en evenemententerrein) moet bij een
volgende editie beter integreren. De activiteiten moeten beter in elkaar overlopen. De
gekozen invulling vanuit de ZZP’ers was geen succes. Over de “beurs” van de ZZP’ers
waren de meningen vanuit de eigen ondernemers verdeeld.
De bijdrage van de ZZP’ers is zeker positief voor het festival.
Gebleken is dat de overloop van het dagprogramma naar het avondprogramma een lastige
factor is. 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 door
bijv. het dag- en avondprogramma direct op elkaar te laten aansluiten.
Opzet volgend festival 2018
De opzet van het festival met de pijlers: sport, cultuur en duurzaamheid heeft zijn waarde
bewezen en blijven de pijlers bij een volgend festival. Er wordt meer synergie gecreëerd
tussen het dagprogramma en het muziekprogramma.
Krimpen Presents
Door de heer Vroom wordt de zorg uitgesproken over de kwetsbaarheid van de stichting
Krimpen Presents. Het idee leeft dat wel erg veel werkzaamheden door één persoon zijn
verricht. De heer van den Bosch erkent dat veel van de werkzaamheden bij één persoon
lagen, maar benadrukt dat het festival daardoor niet in gevaar is gekomen. De stichting wordt
nu gevormd door 5 personen en moet nog wat meer “body” krijgen. De heer Vroom ziet de
versterking van de organisatie als een opdracht voor het jaar 2018. Het gaat om een relatief
hoog subsidiebedrag wat verantwoord uit handen gegeven moet kunnen worden.
Sponsoring
Er is ongeveer € 10.000,- euro aan eigen inkomsten behaald. Dit lijkt op dit moment het
meest haalbare.

De gemeente geeft aan dat er ook gezocht kan worden naar fondsen, zoals bijvoorbeeld de
van Capellen stichting.
Budget.
Krimpen Presents geeft aan dat het budget van € 40.000,- toereikend is, maar dat dit wel de
ondergrens is. Krimpen Presents geeft aan dat sponsoring middels de horeca beter en
slimmer moet en kan.
Er zijn plannen om met medewerking van de Krimpense horeca een “proeverij “ tijdens het
festival te organiseren.
Helaas is er geen vergelijkingsmateriaal betreffende beschikbare budgetten voor
gelijkwaardige festivals in gemeenten van min of meer vergelijkbare grootte.
2. Verzoek om structurele subsidie
Vooralsnog wordt geen erkenningssubsidie verleend. De heer Vroom stelt voor om het
geven van een structurele subsidie voor het festival als onderwerp mee te geven bij het
vormen van het nieuwe coalitie akkoord.
3. Aanvraag projectsubsidie 2018
De heer Vroom adviseert Krimpen Presents om de plannen, ideeën en visie voor een festival
in 2018 goed te verwoorden onder anderen;
 de rol van de bestuursleden van Krimpen Presents
 de wijzigingen in de opzet van het festival
 het doel van het festival
 de betrokkenheid en invulling van de deelnemers
4. Afspraken
- vaststellingsaanvraag 2017 is binnen en wordt zo spoedig mogelijk behandeld
- aanvraag projectsubsidie 2018 tenminste 10 weken voordat de activiteit begint. Voor
een dergelijk festival wordt de aanvraag in de maand januari 2018 verwacht. Pas na
besluit van het college kan er subsidiegeld overgemaakt worden.

