Informatie over Strandwalfestifal

•

Verslag Stichting Strandwalfestival 2018. Verantwoording
aan subsidiegever, sponsoren, fondsen en alle Rijswijkers.
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 financiën en andere feitelijke informatie van het
festival vanzelfsprekend is. Het jaarverslag is te
raadplegen via https://www.strandwalfestival.nl/

•

Jubileumeditie van het Strandwalfestival. Huis-aan-huis
bezorgd (oplage 30 duizend stuks). De krant omvat 24
pagina’s met wetenswaardigheden over de geschiedenis
van het festival, de vrijwilligers, de artiesten, interviews,
het programma en enkele sponsors die aan het woord
komen. Voor wie de krant nog eens wil nalezen: te
raadplegen via https://www.strandwalfestival.nl/krant.php

•

Voor wie weinig tijd heeft: Facts & Figures (hierna).

Altijd tot nadere toelichting bereid.
Bestuur Stichting Strandwalfestival
Koen Caminada, voorzitter | Paul Schott, secretaris | Hans van der Wel, penningmeester | Judith
Olsthoorn, communicatie | Remco Zijlstra, sponsorzaken | Mireille van Heukelum | Eva Schotmeijer

Bestuur Stichting Strandwalfestival
Van Vredenburchweg 67
2282 SE Rijswijk

Bank NL16RABO0109189175
KvK 53641493
BTW NL850958003

Facts & Figures Strandwalfestival 2009-2018
Adres: Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk. Website: https://www.strandwalfestival.nl
RSIN of fiscaal nummer: 850958003
Doelstelling (ANBI): De stichting heeft ten doel de organisatie van het Strandwalfestival (SWF) en
soortgelijke evenementen, de versterking van de band tussen de bevolking onderling en tussen
bevolking en bestuur van de gemeente Rijswijk. De Stichting tracht haar doel te realiseren in nauw
overleg met de gemeente Rijswijk.
Hoofdlijn beleidsplan: Kernboodschap van het SWF is om inwoners, lokale organisaties en
bedrijven in Rijswijk duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens het SWF maken zij kennis met de
vele activiteiten, die tal van organisaties en verenigingen op het gebied (internationale) cultuur,
kunst, sport en maatschappelijk werk te bieden hebben. Het festival is primair bedoeld om de
sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden.
Het SWF beoogt naast de organisatie van een jaarlijks spetterend weekend in september, ook de
sociale cohesie van de Rijswijkse woon- en werkgemeenschap te bevorderen. Zij zijn uiteindelijk
het cement, de verbinding, voor een lokale leefgemeenschap. Het SWF is uitgegroeid tot hét
jaarlijkse ontmoetingsfestival voor Rijswijkers.
Bestuurders (onbezoldigd): Koen Caminada (voorzitter), Paul Schott (secretaris), Hans van der Wel
(pen), Judith Olsthoorn (communicatie), Remco Zijlstra (sponsorzaken), Anita Voortman (lid) en
Eva Schotmeijer (lid).
Historie SWF in cijfers:
✓ Bezoekersaantal: gegroeid van 14.000 in 2009 tot meer dan 30.000 in 2018.
✓ Subsidie gemeente: 200.000 euro in 2009; 195.000 euro in 2018 (-15% na inflatiecorrectie).
✓ Subsidie gemeente per bezoeker 2009-2018: gedaald van € 14,29 naar € 5,13.
✓ Toename sponsorgelden 2009-2018: plus € 95.000.
✓ Betrokkenheid bevolking afgemeten aan aantal kramen Strandwalmarkt: 40 in 2009, thans 110.
✓ Mix privaat / publiek. Toegenomen betrokkenheid bedrijfsleven, terwijl het aandeel van de
gemeentesubsidie in de totale begroting is gedaald van 100% in 2009 naar 67% in 2018.
Inhuur en kosten evenementenbureau editie 2018:
✓ SWF is een omvangrijk project dat (ook) inzet vereist van professionele kennis.
✓ Ter beoordeling van de fee voor het evenementenbureau (€ 44.500): er wordt een uurtarief
berekend van 36 euro. Omgerekend gaat het om de inzet van 1.236 uren (= 0,76 voltijdsbaan).
✓ Daarvoor wordt geleverd: regulier overleg bestuur SWF, verenigingen op de Strandwalmarkt,
partners familiedag, aantrekken artiesten, logistiek SWF weekend, opbouw markt, podia
(inclusief benodigde apparatuur), aanvraag vergunningen, berichtgeving via (social) media.
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. Strandwal
by Night wordt volledig privaat gefinancierd.
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Het Strandwalfestival verbindt de Rijswijkse gemeenschap
Het Strandwalfestival bestaat sinds 2009 en is uitgegroeid tot het jaarlijkse ontmoetingsfestival voor
Rijswijkers. Het bezoekersaantal is van 14.000 in 2009 opgelopen tot meer dan 30.000 in 2017. Dit
aantal verwacht de organisatie ook in het jubileumjaar 2018 te behalen.
Het thema van het Strandwalfestival is ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’ bedoeld om de sociale cohesie in
Rijswijk te versterken en diverse (doel)groepen te verbinden. Het specifieke 2018 thema is ‘Rijswijk boeit
& bloeit’; een verwijzing naar het groene karakter van de stad én een verwijzing naar het boeiende
karakter van Rijswijk voor zowel ondernemers als (toekomstige) inwoners.
De tiende editie van het Strandwalfestival vindt in 2018 plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9
september. Op vrijdag 7 september start het festival in het Rijswijkse bos met optredens van diverse
‘coverbands’. Op zaterdag 8 september tussen 12 en 17 uur staat op de Strandwalboulevard (Van
Vredenburchweg tussen het Ruysdaelplein en de Burgemeester Elsenlaan) de Strandwalmarkt vol met
informatiekraampjes en workshops van het Rijswijkse verenigingsleven. Podia met optredens door
Rijswijkse muziek- en dansgroepen, inzet door lokale horeca en commerciële kramen geven een extra
dimensie aan deze markt. Op de zondag 9 september concentreren alle activiteiten inclusief de muziek,
sport en Rijswijkse scouting zich rond Kinderboerderij Het Akkertje, Don Bosco en Groei&Bloei en in het
winkelcentrum Oud-Rijswijk.

