COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Vaststelling subsidie Krimpen Festival 2017
Te besluiten om
1. De subsidie aan Stichting Krimpen Presents voor het Krimpen Festival vast te stellen
op € 40.000,2. Het verstrekken van een structurele subsidie aan Krimpen Presents voor het
organiseren van het Krimpenfestival ter overweging mee te geven bij het vormen van
het nieuwe coalitie akkoord.

Inleiding
Stichting Krimpen Presents heeft op 23 september 2017 voor de tweede keer het Krimpen
Festival georganiseerd met als thema “Krimpen dat zijn wij”. Het festival was opgebouwd uit
de pijlers: Sport, Cultuur en Retail. Het festival is afgesloten met diverse muziekoptredens.
Bij de verlening van de subsidie is aan de organisatie gevraagd om het festival 2017 te
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.
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 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 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.
Financiën
Zoals in het voortraject met het college is afgesproken zou Krimpen Presents zich inzetten
om financiën uit sponsoring te genereren. Deze inspanning heeft tot diverse financiële
bijdragen geleid. Krimpen Presents geeft hierbij aan dat het festival moet groeien, qua naam
en faam en qua vertrouwen bij ondernemend Krimpen.
In het totaal is er een bedrag van € 9.506,25 aan eigen inkomsten verkregen, waarvan
€ 3.700,- aan sponsorgeld en € 5.806,25 opbrengst vanuit de horeca. Hiernaast geeft de

organisatie aan dat de kosten minder zijn geweest door `sponsoring in natura` en diverse
kortingen.
Door bovenstaande inkomsten is Krimpen Presents er in geslaagd om rond het begrote
bedrag van € 43.585,00 te blijven. Er is een bescheiden positief saldo van € 1.113,16
geboekt.
Geadviseerd wordt de subsidie vast te stellen op het genoemde bedrag van € 40.000,Beoogd effect
Door in te stemmen met de vaststelling van deze subsidie wordt het subsidieproces voor het
Krimpen Festival 2017 afgerond.
Argumenten
1.1 Vaststellingsinformatie grondslag voor uw besluit
In de vaststellingsinformatie staat de informatie opgenomen om een beslissing te kunnen
nemen. De subsidie kan definitief worden vastgesteld.
1.2 Aanvraag getoetst aan de ASV 2012 en aan de beleidsregel 3.7
De aanvraag tot vaststelling is getoetst aan de ASV 2012 en aan de bijbehorende
subsidiebeleidsregel. Uit de vaststellingsinformatie blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor
uw college om de subsidie vast te stellen.
2.1 Besluit structurele subsidie voor het Krimpen Festival nieuw college
Krimpen Presents geeft in de evaluatie aan dat het werven van sponsorgelden nauw samen
hangt met een meerjarig perspectief van het Festival.
Kanttekeningen
In een bestuurlijk overleg op 20 december 2017 met Krimpen Presents is gesproken over de
kwetsbaarheid van de organisatie in relatie met de omvang van de activiteit en het
subsidiebedrag. Krimpen Presents heeft toegezegd om bij de subsidieaanvraag voor 2018
inzicht te geven in de versterking van de organisatie.
Tevens gaf Krimpen Presents aan dat het subsidiebudget van € 40.000,- toereikend is, maar
dat dit wel de ondergrens is.
Financiën
Inkomsten
De Stichting heeft de navolgende inkomsten gegenereerd:
Subsidie gemeente Krimpen aan den IJssel :
Opbrengst evenementencatering :
Sponsoring Rabobank
AH / Gebr. De Block
Verdoold Makelaars
Rudolf Peter Mode
Evenement bijdrage P & D Broere
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

40.000,00
5.806,25
2.500,00
325,00
750,00
250,00
125,00
49.506,25

De totale kosten van het festival bedroegen € 48.393,09. Na aftrek van de inkomsten resteert
een 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.
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Communicatie
Stichting Krimpen Presents wordt schriftelijk geïnformeerd over uw besluit.
Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
1. Inhoudelijke- en financiële verantwoording Krimpen Presents
2. Verslag evaluatie met diverse partijen
3. Verslag bestuurlijk overleg 20-12-2017
4. Vaststellinginformatie

3

