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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  

 
 
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.  
 
 
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) 
 
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. 

https://historiek.net/geschiedenis-van-spanje/
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Optreden Just Dance Hoofdpodium 2019 
 
 
 
Zondag 11 september 2022 
Zondag 11 september staat in het teken van de Strandwalfamiliedag. Van 10.00-
16.00 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.  
 
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. 
 

http://www.strandwalfestival.nl/
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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. 
 
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  
 

Fase 1 – februari t/m april 
Wat Omschrijving Wie 
Facebook, Instagram, Tik Tok 1 keer week posten Sport Heroes 
Persberichten 2 keer  Sport Heroes / Bestuur 
Fotografie Benaderen fotografen Sport Heroes 
Poster Teksten aanpassen Sport Heroes 
Website Vlog online Sport Heroes / Knijnenburg 
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Fase 2 - mei 
Wat Omschrijving Wie 
Facebook, Instagram, Tik Tok 1-2 keer week posten Sport Heroes 
Persberichten 1 keer Sport Heroes / Bestuur 
Website Artiestenaankondigingen, 

programma 
Sport Heroes / Knijnenburg 

Fase 3 – juni t/m juli 
Wat Omschrijving Wie 
Facebook, Instagram, Tik Tok 2 keer week posten en 

betaalde advertenties 
Sport Heroes 

Website Programma online Sport Heroes / Knijnenburg 
Poster Beschikbaar voor distributie Sport Heroes / Bestuur 
Advertenties In media plaatsen Bestuur 
Samenwerkingspartners Inschakelen voor onder de 

aandacht brengen SWF 
Sport Heroes / Bestuur 

Fase 4 - augustus 
Wat Omschrijving Wie 
Facebook, Instagram, Tik Tok 3 keer week posten en 

betaalde advertenties 
Sport Heroes 

Persberichten 1 keer Sport Heroes / Bestuur 
Outdoor media Ophangen vlaggen/ 

banieren en vervangen 
straatnaambordjes 

Knijnenburg 
 
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 

betaalde advertenties 
Sport Heroes 

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 

 

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 € 355.512

   Gemeente Rijswijk garantstelling € 248.412
   Horeca kickbackfee € 20.000
   Fondsen € 0
   Geef & Beleef € 600
   Sponsoren defnitief € 11.500
   Sponsoren doel € 75.000
   Overige opbrengsten € 0

Lasten € 355.512

   Kosten bestuur € 8.000
   Kosten communicatie € 25.000
   Kosten organisatie evenementenbureau € 55.000
   Kosten gasten / versnaperingen * € 15.000
   Kosten aanloopperiode € 3.000
   Kosten strandwalmarkt € 2.750
   Programmakosten artiesten € 55.167
   Kosten familiedag € 5.345
   Kosten horeca € 1.250
   Productiekosten € 185.000

Saldo van baten en lasten € 0
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  Specificatie kosten editie 2022 Budget definitief

Kosten bestuur € 8.000

Verzekering/bankkosten/kantoorkosten € 500

Bestuurskosten € 6.000

Administratie € 1.500

Kosten communicatie € 25.000

Communicatie + social SH € 9.000

Communicatie via bestuur € 16.000

Kosten organisatie evenementenbureau € 55.000

Kosten gasten/sponsoren * € 15.000

Kosten aanloopperiode (vergunningen/verzekering) € 3.000

Kosten strandwalmarkt € 2.750

Podium Jozef Israelslaan € 0

Bonifatiuskerk € 0

Jeugdpodium € 750

Hoofdpodium € 1.000
Attracties € 1.000

Overige kosten € 0

Programmakosten artiesten € 55.167

Programma vrijdagavond: € 18.700
20:00-21:00 - Artiest 1 € 750
21:00-21:15 - Artiest 2 € 3.500
21:15-22:30 - Artiest 3 € 1.000
22:30-23:00 -Arties 4 € 5.000
23:00-23:30 - Artiest 5 € 1.000
23:30-00:30 - Artiest 6 € 5.000
DJ € 1.250
Buma/riders/Sponsor artiesten in natura € 1.200

Programma zaterdagavond: € 36.467
16:45-17:00 - DJ € 450
17:00-17:45 - Artiest 1 € 5.350
17:45-18:15 - DJ € 0
18:15-19:00 - Artiest 2 € 3.975
19:00-19:20 - DJ € 0
19:20-20:00 - Artiest 3 € 3.500
20:00-20:15 - Aankomst Lampionnenoptocht € 0
20:15-20:45 - Artiest 4 € 5.297
20:45-21:00 - DJ € 0
21:00-22:00 - Artiest 5 € 4.100
22:00-22:15 - DJ € 0
22:15-23:00 - Artiest 6 € 3.750
23:00-23:15 - DJ € 0
23:15-00:00 - Artiest 7 € 9.095
00:00-00:30 - DJ afsluitende set € 0
Presentator gehele avond € 950

Kosten Familiedag € 5.345

Sportochtend € 750
Kindershow € 1.595
Scouting € 1.200
Het Akkertje € 550
Groei&Bloei € 350
Jazzmiddag € 900

Kosten horeca € 1.250

Productiekosten (+ 23,9%) € 185.000

Locatie inventaris € 22.800

Podia/steigers € 21.686

Stagemanagers € 790

Vouwtenten en overig € 876

Geluid podia € 20.823

Licht en electra € 25.430

Meubilair € 14.864

Communicatie € 1.120

Bewegwijzering € 721

Afval/schoonmaak/toiletten € 9.083

Catering, crew en artiesten € 7.962

Huur bus € 867

Transport € 2.576

Productieleiding en uitvoering € 17.346

Personeel € 26.906

Beveiliging & EHBO € 10.532

Overige posten € 620

Totaal kosten € 355.512
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6. Risicoanalyse 
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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Bijlage 1: Bestuursleden 
 

• 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 2: Kerncijfers en feiten 2009-2019 (laatste volwaardige editie) 
 
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 35.000 in 2019.  

✓ Subsidie gemeente: € 200.000 in 2009; € 180.000 in 2019 (-23% na 

inflatiecorrectie). 

✓ Subsidie gemeente per bezoeker 2009-2019: gedaald van € 22,26 in 2009 naar € 

5,14 in 2019. 

✓ Toename fondsen en sponsorgelden 2009-2019: plus € 109.000. 

✓ Betrokkenheid bevolking afgemeten aan aantal kramen Strandwalmarkt: 40 in 

2009, thans circa 100.  

✓ Mix privaat / publiek. Toegenomen betrokkenheid bedrijfsleven, terwijl het 

aandeel van de gemeentesubsidie in de totale begroting is gedaald van 100% in 

2009 naar 62% in 2019.  

o Inhuur en kosten evenementenbureau: 

✓ SWF is een omvangrijk project dat (ook) inzet vereist van professionals. 

✓ Ter beoordeling van de fee voor het evenementenbureau (€ 40.500): er is 2.732 

uren ingezet voor het festival (= 1,7 voltijdsbaan). Omgerekend ging het dus om 

een – verlieslatend - uurtarief van 15 euro. 

✓ 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.  

 

 

https://www.strandwalfestival.nl/
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Facts & Figures Strandwalfestival sinds 2009
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Kerncijfers  Gemeente Rijswijk  (data Centraal Bureau voor de Statistiek)

Het Strandwalfestival verbindt de Rijswijkse gemeenschap

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 3: Sfeerimpressie  

 Aftermovie: https://nl-nl.facebook.com/Strandwalfestival/videos/494031017846568/ 
 

 Foto impressie via https://www.strandwalfestival.nl/ 
 

 
 

 
  

https://nl-nl.facebook.com/Strandwalfestival/videos/494031017846568/
https://www.strandwalfestival.nl/
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Bijlage 4: 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.   

 

 

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. 

 

 

 

 
 


