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Inleiding
De organisatie van het Strandwalfestival kijkt terug op een geslaagde festivalweek (4 t/m 12
september 2021) en hoopt dat in 2022 dit grootste, jaarlijkse evenement van Rijswijk weer als
vanouds voor iedereen zonder beperkingen toegankelijk zal zijn. Door de coronamaatregelen
kon het festival helaas alleen in afgeschaalde vorm doorgang vinden. Ondanks de beperkingen
heerste er toch een gemoedelijke sfeer.

De bezoekers in het Rijswijkse Bos en in de Rijswijkse Schouwburg (Cultuurpodium) konden
genieten van een zeer gevarieerd aanbod van vele muziekgenres en cultuur. De Try Out week
waar tal van organisaties zich op eigen locatie presenteerden, verving dit jaar de traditionele
zaterdagmarkt. Fris & Fruitig zorgde voor sportieve bezigheden in het Rijswijkse Bos op
zaterdag- en zondagochtend. En de Rijswijkse horeca liet met tal van culinaire hoogstandjes
zich van zijn beste kant zien.
In 2020 moest het bestuur van de Stichting Strandwalfestival (SWF) door de
coronamaatregelen het inmiddels traditionele festival afgelasten. Het bestuur van de Stichting
SWF is het dit jaar gelukt onder lastige omstandigheden vanwege de conronamaatregelen in
opdracht van het College van B&W van de Gemeente Rijswijk de 12e editie van het SWF te
organiseren. De gevoelde sociale cohesie door het samenbrengen van mensen laat bij ons
wederom de indruk achter dat het SWF zelfs in afgeschaalde vorm van toegevoegde waarde is
voor de stad. Het is een eer om zo’n samenbrengend festival voor en door de Rijswijkers in
samenwerking met de uitvoerende organisatie Sport Heroes te mogen organiseren.
Het bestuur van het SWF is de gemeente Rijswijk, politie, de Rijswijkse Schouwburg, alle
vrijwilligers, sponsoren, de lokale media, horeca, medewerkers van Sport Heroes en met name
de bezoekers bijzonder dankbaar voor hun bijdragen aan het Strandwalfestival 2021. Nu is het
tijd met de ervaringen van deze editie vooruit te kijken naar een volwaardige 13e editie in
2022.
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Evaluatie 12e editie 2021
Ter verantwoording naar de subsidiegever, sponsoren en fondsen stelt het bestuur na afloop
van het festival een evaluatie op. Deze evaluatie heeft tot doel de sterke en zwakke punten
van het festival te inventariseren en verbeterpunten te benoemen zodat het SWF met de
uitkomsten in de komende editie(s) voordeel kan doen.
Doelstelling en beleid
De stichting heeft, zoals in de statuten is verwoord, ten doel de organisatie van het SWF en
soortgelijke evenementen en daarmee de band tussen de bevolking onderling en tussen
bevolking en bestuur van de gemeente Rijswijk te versterken. De Stichting tracht haar doel te
realiseren in nauw overleg met de gemeente Rijswijk.
Doelstelling 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 en organisatie
Koen Caminada (voorzitter), Paul Schott (secretaris), Mark de Haan (penningmeester), Judith
Olsthoorn (communicatie), Perry Telle (sponsorzaken), Eva Schotmeijer (lid) en Paul van de
Heuvel (lid) vormen het bestuur. Tijdens het verslagjaar hebben Hans van der Wel
(penningmeester) en Remco Zijlstra (sponsorzaken) hun functies neergelegd. Marc de Haan
heeft het penningmeesterschap op zich genomen en Perry Telle de sponsorzaken.
Alle bestuurders zijn onbezoldigd; er zijn ook geen onkostenvergoedingen verstrekt.
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Het bestuur SWF komt regelmatig bijeen voor overleg met de medewerkers van het
organisatiebureau Sport Heroes om de uitvoering te bespreken. In de bestuursvergaderingen
bespreekt het bestuur strategie, bestuurlijke zaken, communicatiebeleid en zaken aangaande
fondsen en donaties.
Hoofdlijn Strandwalfestival en programmaopzet SWF 2021
Het bestuur SWF is er ondanks de coronabeperkingen in geslaagd een zeer gevarieerd festival
aan te bieden. Aanvankelijk had het bestuur begin dit jaar besloten het SWF vanwege de
heersende coronaepidemie af te gelasten. Op verzoek van de waarnemend burgemeester is
alsnog besloten een veilig en daardoor in afgeslankte vorm festival te organiseren. Gedurende
de afgelopen maanden heeft het bestuur gewerkt op basis de programmaopzet 2021. Dit plan
gold als leidraad voor de uitvoering en communicatie van het festival; zie de bijlage.
Een paar getallen
- In totaal zijn voor Strandwal Live 404 tafels verkocht. Dat is in totaal 90,2% van de in
totaal beschikbare 448 tafels: Dance/House 64 van de 64. TOP2000 64 van 64. 70’s &
80’s 64 van de 64. Kids 51 van de 64. Hollands 64 van de 64. Rock 64 van de 64. Happy
Family 33 van de 64.
- Bij Fris & Fruitig hebben we in totaal 79 mensen in beweging gebracht, uitschieter was
Zumba met maar liefst 30 aanmeldingen
- Try Out: 26 verschillende aanbieders boden 47 activiteiten aan voor baby’s, peuters,
volwassenen, jeugd, jongeren, gezinnen, 0-100. +/- 275 deelnemers hebben aan deze
activiteiten deelgenomen.
Communicatie
In tegenstelling tot voorgaande jaren ontbraken vanwege de beperkte toegankelijkheid van
het festival dit jaar de posters op de winkelruiten, in de Rijswijkse straten de kleurige
lantaarnbanieren en bij de invalswegen de frames om het festival groots aan te kondigen. De
straatposters attendeerden het publiek waar je je voor activiteiten en optredens kon
aanmelden.
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De lokale media hebben op basis van de uitgebrachte persberichten uitvoerig aandacht
besteed aan het festival. Ook de sociale media zijn continu ingezet om het Rijswijkse publiek te
attenderen op vele activiteiten binnen het festivalprogramma.
Sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) zijn weer optimaal ingezet. Nieuwsitems
geplaatst op de website, zijn gedeeld op de Facebookpagina. Daarnaast zijn van een aantal
hoofdonderdelen van het SWF aparte evenementpagina’s aangemaakt. De website
strandwalfestival.nl is goed bezocht.
Uit de rapportage van de website van het Strandwalfestival valt af te lezen hoe vaak de site is
bezocht. Ook de social mediastrategie bleek succesvol om de Rijswijkers te bereiken.
Onderstaande tabel geeft een indruk van het bereik en de betrokkenheid bij het
Strandwalfestival via social media. Vermeldenswaardig is het aantal positieve reacties via de
sociale media (99,7%): slechts een enkele reactie was niet positief.
Rapportage ‘online zichtbaarheid’ Strandwalfestival 2021
1.
o
o
o
o
o
o

Website bezoekers
Periode meting: 1 juli 2021 – 27 september 2021
Paginaweergaven: 72.102
Unieke paginaweergaves: 50.987
Gemiddelde tijd op pagina: 00:00:51
Bouncepercentage: 44,11%
Top 10 bekeken pagina’s:

2.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Social Media
Campagnenaam: Strandwal festival 2021
Periode meting: vanaf 1 juni
Bereik (unieke persoon weergaven): 48.449
Weergaven (ad weergaven): 262.353
Totaal aantal kliks: 8.210
Kosten per klik (CPC): € 0,12
Totaal aantal unieke kliks: 5.240
Click Through Ratio (percentage van aantal klikken): 6,51%
Totaal bedrag uitgegeven: € 981,18
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Huisregels en veiligheid
Sport Heroes heeft in overleg met het Horecaloket van de Gemeente Rijswijk in een vroegtijdig
stadium de activiteiten van het festival besproken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn
de benodigde vergunningen afgegeven. Op basis hiervan zijn de huisregels opgesteld en aan
de bezoekers van het festival verspreid.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Om toegang te krijgen tot Strandwal Live dient er een tafel gereserveerd te worden.
Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico
Bezoekers gaan akkoord met mogelijke fouillering
Drankjes en consumpties zijn verkrijgbaar tegen betaling
Het nuttigen van alcohol door minderjarigen is op het festivalterrein niet toegestaan
Het is niet toegestaan zelf consumpties, blik of glaswerk mee te nemen.
Wapens, drugs en lachgas zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
Agressie, discriminatie, of ander ongewenst gedrag leidt tot verwijdering van het terrein.
Bezoekers moeten instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel altijd volgen
De EHBO-post bevindt zich rechts van het podium.
Samen houden we het terrein zo schoon mogelijk. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, verloren of gestolen eigendommen en/of materiele schade.
Bezoekers geven bij betreden van het evenemententerrein toestemming voor het maken van video-, foto- en
geluidsopnamen voor promotionele doeleinden van het Strandwalfestival.

Extra regels omtrent corona:
o Bij klachten: blijf thuis!
o Iedereen dient tijdens het festival 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers, artiesten en crew.
o Wij adviseren een mondkapje tijdens het bewegen over het festivalterrein. Een mondkapje is NIET verplicht.
o Gelieve aan je tafel te blijven zitten tijdens het evenement. Kies het dichtstbijzijnde toilet. Drankjes (en hapjes)
kunnen besteld worden via de QR-code op de menukaart (ligt op de tafel). Jouw bestelling wordt hierna netjes
aan de tafel geserveerd.
o Houd te allen tijde rekening met elkaar.

Plattegrond De Naald
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Overleg met de Gemeente Rijswijk
Tijdens het overleg op 19 april 2021 heeft het bestuur en constructief overleg gevoerd met de
waarnemend burgemeester van Rijswijk, de heer G.A.A. Verkerk. Er zijn in dit overleg een
aantal afspraken gemaakt voor de korte termijn en voor de langere termijn.

Voor de korte termijn is een schriftelijke bevestiging ontvangen van het collegebesluit voor het
organiseren van een ‘bescheiden editie’ van het Strandwalfestival van 2021. Tevens is er een
vast aanspreekpunt bij de Afdeling Vergunningen aangesteld voor de organisatie van het
Strandwalfestival.
Bij het onbeantwoord blijven van eerdere verzoeken vanuit SWF-bestuur zijn voor de langere
termijn zijn de volgende punten besproken:
1. Vast aanspreekpunt binnen de gemeente → borging in de organisatie;
2. Opstellen van een visie op het Strandwalfestival;
3. Nieuwe afspraken m.b.t. 3-jarig convenant;
4. Organisatie Strandwalfestival 2022 i.c.m. opening “Huis van de stad”
Op de eerste drie punten heeft het SWF-bestuur onlangs herhaald aandringen helaas nog geen
reactie van de gemeente ontvangen. Positief is evenwel te melden de goede relatie die het
bestuur en Sport Heroes met de tijdelijk contactpersoon op het stadhuis daags na het overleg
heeft opgebouwd.
Financiën 2021
Er is sprake van een driejarige overeenkomst met de Gemeente Rijswijk sinds de editie 2019,
overigens met een dalende subsidielijn van € 15.000 per jaar (van € 180.000 naar € 150.000).
Over 2019 is een fors verlies geleden van € 23.106. Daarover is gerapporteerd in ons
Bestuursverslag 2019; gemakshalve nogmaals meegestuurd. Een del van de tweede tranche
van € 165.000 is gebruikt voor kosten die zijn gemaakt in 2020 (toen het festival niet kon
doorgaan). Hierover is apart gerapporteerd aan het College. Verder is in overleg met het
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College € 115.000 doorgeschoven naar de editie 2021 die hieronder worden verantwoord.
Hoewel dus sprake is van het einde van de looptijd van drie jaren, zijn nu de eerste twee
tranches volledig uitgeput (samen € 345.000). De derde tranche is volledig onbenut gebleven
(€ 150.000).
De figuur en tabel hieronder geven een specificatie van de gemaakte kosten en inkomsten
voor de editie 2021. Merk op dat de bijdrage van de gemeente ongeveer 70 procent van de
kosten heeft gedekt, hetgeen dit jaar relatief hoog was gezien de bijzondere situatie. De
overige € 44.907 is bijeengebracht door het bestuur SWF via privaat geld.
Het leeuwendeel van de uitgaven van het Strandwalfestival verloopt via een door het bestuur
Stichting Strandwalfestival geaccordeerde uitgavenbegroting die vervolgens is uitgevoerd door
het evenementenbureau Sport Heroes. Het gaat daarbij in totaal om € 159.907 aan uitgaven,
waardoor de begroting met 0,8 procent is overschreden. Dat vinden wij aanvaardbaar gezien
de lastige coronaperiode.
De overschrijding kan voor een groot deel worden toegerekend aan de garantstelling door het
bestuur van het Strandwalfestival aan de horeca die voor een klein deel moest worden
ingelost. De garantstelling voorzag erin dat de horeca mocht rekenen op een minimale omzet
bij volledig bezetting van alle tafels; elke tafel van vier moest € 25 vooraf opbrengen voor
afname van consumpties en een borrelpakket, ongeacht de daadwekelijke opkomst door
bezoekers. Het aantal reserveringen en de opkomst waren gelukkig goed, waardoor kosten van
de garantstelling beperkt zijn gebleven.
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Begroting en realisatie baten en lasten Strandwalfestival 2021
Begroting
Bestuur SWF

Realisatie

€ 15.102

Verschil

€ 15.102

€0

Kos ten bes tuur

€ 7.000

€ 7.000

Ma rketi ng, communi ca ti e en medi a

€ 8.102

€ 8.102

€0

€ 22.000

€ 22.605

€ 855
€ 605

€ 6.000
€ 7.000

€ 6.000
€ 7.250

€0
€ 250

Organisatiebureau Sport Heroes
Projectl ei di ng

€ 35.000

€ 35.855

Ma rketi ng en communi ca ti e
Ui tvoeri ng fes ti va l weekend
Organisatiekosten

€ 3.000

€ 1.936

-€ 1.064

Vergunni ngen/ verzekeri ngen

€ 2.000

€ 1.000

EHBO

€ 1.000

€ 936

Programma

€ 19.000

€ 17.086

Optredens
Pres enta tor

€0

-€ 1.000
-€ 64
-€ 1.914

€ 10.000
€ 2.000

€ 12.506
€ 1.750

€ 2.506
-€ 250

Fri s & Frui ti g
Stra ndwa l Try Out

€ 500
€ 3.000

€ 280
€0

-€ 220
-€ 3.000

Stra ndwa l Cul i na i r
La mpi onnenoptocht (opti oneel )

€ 1.000
€ 1.000

€ 50
€ 1.000

-€ 950
€0

VIPS
Productie

€ 1.500
€ 82.803

€ 1.500
€ 86.178

€0
€ 3.375

Loca ti e i nventa ri s / tenten

€ 6.583

€ 7.200

€ 618

Podi a / s tei gers

€ 5.104

€ 5.542

€ 438

Vouwtenten en overi g

€ 3.967

€ 3.943

-€ 24

Gel ui d

€ 6.572

€ 9.044

€ 2.472

Li cht en el ektra
Di es el

€ 6.250
€ 1.250

€ 7.901
€ 1.115

€ 1.651
-€ 135

Meubi l a i r
Ba r i nventa ri s

€ 2.813
€0

€ 2.783
€0

-€ 30
€0

€ 775
€ 50

€ 564
€ 50

-€ 211
€0

Afva l / s choonma a k / WC’s
Ca teri ng crew

€ 5.102
€ 2.935

€ 5.129
€ 2.985

€ 27
€ 50

Tra ns port

€ 1.133

€ 1.160

€ 28

Li ves trea m Stra ndwa l fes ti va l

€ 1.750

€0

-€ 1.750

Productl ei di ng
Pers oneel a l gemeen

€ 11.500
€ 15.530

€ 11.500
€ 26.970

€0
€ 11.441

Pers oneel bevei l i gi ng
Overi ge pos ten

€ 9.864
€ 627

€0
€ 292

-€ 9.864
-€ 335

€0

Communi ca ti e (wa l ki eta l ki es )
Aa nkl edi ng / ba nners

Onvoorzi en
Meerkosten scenario 2

€ 2.000

€ 1.000
€ 2.000

-€ 1.000
€0

Meerkosten scenario 3
Totale kosten SWF 2021

€ 1.750
€ 158.655

€ 1.750
€ 159.907

€0
€ 1.252

Baten SWF 2021

€ 149.975

€ 159.907

SWF *
Fonds 1818

€ 9.932

€ 23.000
€ 12.000

€ 24.677
€ 12.000

€ 1.677
€0

€0
€0

-€ 8.960
€ 8.040

-€ 8.960
€ 8.040

Subs i di e Gemeente Ri js wi jk (benodi gd)
Spons oren (ta a ks tel l i ng)

€ 114.975
€ 8.680

€ 115.000
€ 9.150

€ 25
€ 470

w.o.publ i ek

€ 114.975

€ 115.000

€ 25

w.o. pri va a t

€ 35.000

€ 44.907

€ 9.907

Ga ra nts tel l i ng Horeca **
Opbrengs t verkoop ti ckets horeca verbrui k **

,
* Bi jdra ge SWF ui t ei gen mi ddel en
** Louter Ri js wi jks e horeca ; i n di t moei l i jke Corona ja a r vra a gt SWF geen ma rge
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Continuïteit 2022 en verder
In verband met het aangaan van contracten zullen we op zeer korte termijn uitsluitsel nodig
hebben of de editie 2022 kan doorgaan of niet. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de opdracht
die de Gemeente Rijswijk het bestuur van het SWF geeft, want het is immers niet ons feestje. Het
betreft een feestje van de Gemeente Rijswijk dat het bestuur van het SWF organiseert. Wat ons
betreft ook in 2022 weer de festivalmarkt met de talloze kraampjes en 30 duizend bezoekers
gedurende het festival in het tweede weekend van september.
Wat kunt u van de komende editie(s) verwachten? Veel mensen willen graag weer een festival
zoals we dat in 2019 hebben georganiseerd, maar zo’n topeditie is met het huidige budget niet
haalbaar. Vanzelfsprekend werken we aan een strategie om extra sponsorbijdragen aan te
trekken, hoewel wij merken dat het plafond hier wel is bereikt in ons netwerk. Ook het wegvallen
van de donatie van Fonds 1818, dat van meet af aan het festival genereus heeft ondersteund, is
een gevoelige financiële aderlating. Het fonds heeft zijn aandachtsgebied verlegt waardoor
eenmalige activiteiten, zoals festivals, die geen blijvende invloed hebben niet meer in hun
strategie passen.
Weet u nog sponsoren, dan horen we dat graag. Ondanks de hier en daar geuite kritiek op de
gevraagde private bijdragen van bezoekers (via consumpties of anderszins), zal dit toch de
toekomst worden, ook omdat ons bestuursstandpunt al jaren is dat de artiesten van Strandwal
Live niet uit publieke middelen gefinancierd worden. Bijvoorbeeld door een betaalde vrijdagavond
voor Strandwal Live, zodat de zaterdag gratis kan blijven. In ons Bestuursverslag over 2019 heeft u
al kunnen lezen in welke mate het financiële kader van het festival onder druk staat. De korte
jaarlijkse contractduur helpt hier ook niet mee, want wij streven naar meerjarige verbinding met
onze partners, ook om zo de kosten te drukken. Kortom, we hopen op een snelle toezegging,
meerjarig in plaats van jaarlijks, hetgeen ook zorgt voor minder financiële druk.
Ons verslag over 2019 maakt inzichtelijk wat het vertrekpunt voor de begroting van 2022 moet
zijn (realisatie 2019 was € 287.441). Het bestuur SWF moet dus de garantie hebben van circa 3
ton voordat het licht op groen kan, ongeacht wie hiervoor de middelen zal opbrengen. Graag gaan
we hierover met de Gemeente Rijswijk in gesprek.
Tevens is de organisatie van het festival afhankelijk van de bereidheid van een
vrijwilligersbestuur. Die continuïteit van bestuur is geen vanzelfsprekendheid, want het kost veel
energie om zo’n groot event van de grond te tillen. De opkomst en warme reacties van de
Rijswijkse bevolking dragen positief bij om weer een jaar door te gaan. Een uitgesproken breed
politiek draagvlak zou ons ook helpen, maar daarvan zijn wij minder zeker, want dit is tot nu toe
onuitgesproken gebleven. Dit noopt ons tot reflectie, zoals wij ook in het bestuursverslag van
2019 hebben gemeld, maar waarop vanuit de gemeente (nog) niet op is gereageerd.
Aandachtspunten voor Strandwalfestival 2022 op basis van de editie 2021
Voorbereiding algemeen
1. Waarborging continuïteit SWF door Gemeente Rijswijk
2. Vast aanspreekpunt binnen het College en gemeentelijk apparaat voor het bestuur van het
SWF
3. Verbetering van en inschakeling horeca
4. Rolverdeling bestuur versus organisatiebureau (meer monitoren, minder uitvoeren)
5. Bestuurlijke continuïteit (o.a. vervanging secretaris bestuur per 1 oktober 2022)
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Programmering
1. Programmering mogelijk door een ander bureau met meer expertise op dit terrein
2. Betere presentatie, aan elkaar praten diverse onderdelen
3. Samenwerking met Rijswijkse Schouwburg continueren; Kracht van Rijswijk meer bij het
festival en in de publiciteit betrekken
4. Strandwalmarkt opdelen in thema’s; meer actieve houding al dan niet met kramen
5. Lampionnenoptocht weer in ere herstellen
6. Sprookjesbos creëren met feeërieke verlichting in het Rijswijkse bos
7. Hippere sporten als onderdeel van de Strandwalmarkt
Financiën
1. Onderzoeken of voor één van de twee avonden Strandwal Live toegangsprijzen kunnen
worden gevraagd
2. Onderzoeken of het voor sponsoren interessant is onderdelen van het festival te
sponsoren, zoals strandwalmarkt, sprookjesbos, videoschermen, extra podium, fris &
fruitig
3. Crowdfunding actie Geef & Beleef herformuleren
Communicatie
1. Website: duidelijkheid en flexibiliteit (uitgebreider CMS) verbeteren
2. Persberichten iets luchtiger karakter geven. Minder formeel. Uitbesteden aan
organisatiebureau

Bijlagen:
- Opzet SWF 2021
- Informatie voor de festivalgangers
Verantwoording SWF 2019 (nogmaals meegestuurd)
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Bijlagen
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Bijlage Opzet Strandwalfestival Rijswijk 2021
Ontmoeting, verbinding, kennismaken en gezelligheid; de kernwoorden van het Rijswijkse
Strandwalfestival. Maar hoe realiseer je dat in een samenleving op 1,5 meter met strikte
coronamaatregelen? Wij gaan ervoor! Tijdens het Strandwalfestival 2021 kunnen inwoners van
Rijswijk ouderwets genieten van lokaal talent, kennismaken met Rijswijkse organisaties en
proeven van lokale hapjes en drankjes. In tegenstelling tot voorgaande edities heeft SWF 2021
geen open karakter. De nadruk van deze editie ligt op een live evenement binnen de geldende
maatregelen waarbij focus ligt op gezelligheid, intieme sfeer, ontmoeting en plezier. Er is in
eerste instantie gekozen voor een live event met een mogelijke livestream. Er is gekozen voor
een live evenement omdat de verwachting is dat Nederland in september te maken heeft met
grote versoepelingen. Mensen zullen er vooral op uittrekken. Er bestaat een risico dat een
livestream met lokale artiesten minimaal wordt bezocht. Er is in dit plan en in de begroting een
livestream meegenomen, ter indicatie wat de kosten hiervan zijn. In samenwerking met lokale
horeca kan besloten worden de livestreams uit te zenden op terrassen of in de Rijswijkse
horeca. Op die manier komt ‘Strandwal naar je toe’ gedeeltelijk terug.
SWF bevat 4 programmaonderdelen die zullen plaats vinden in de week van het
Strandwalfestival. Dit zijn:
- SWF Live, een muzikaal programma bij de Naald
- SWF try out, een activiteitenprogramma voor jong en oud
- SWF culinair, een samenwerking met de lokale horeca
- Fris en Fruitig, een sportprogramma bij de Naald.
In dit plan is per programmaonderdeel beschreven wat het inhoudt.
Indeling programma
De definitieve programma indeling moet nog gemaakt worden. Het programmaonderdeel SWF
Live wordt verspreid over twee dagen. Dit zal vrijdag/zaterdag of zaterdag/zondag zijn. Wat
betreft de kosten zit hier bijna geen verschil in (zie scenario 1, 2, 3 in begroting). Mocht er
gekozen worden voor scenario 2, dan zal het programmaonderdeel Fris & Fruitig alleen op
zaterdagochtend plaats vinden. Dit houdt in dat er geen 6, maar 3 sportlessen kunnen worden
aangeboden. In scenario 3 wordt Fris & Fruitig op zondagochtend nog wel meegerekend.
Om grip te blijven houden op alle programmaonderdelen is crowdmanagement van cruciaal
belang. Hierbij zijn de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen; er is gekozen om voor elk
programmaonderdeel te werken met een inschrijfprocedure vooraf, worden er geen A
artiesten geboekt, zullen we inzetten op sfeer en wordt er extra ingezet op beveiliging om de
geldende maatregelen maximaal te kunnen waarborgen. Er komt een uitgebreid
beveiligingsplan. Dat plan wordt op voorhand getoetst door de diensten, besproken in het
dienstenoverleg waarna het productioneel vertaald wordt naar aanloop van het festival. Indien
nodig, wanneer de maatregelen worden aangescherpt, worden aanpassingen tot het laatste
moment meegenomen, zodat we voldoen aan de landelijke maatregelen. Elke Rijswijker krijgt
de kans om zich aan te melden voor een programmaonderdeel. Er wordt nog verder
nagedacht over een eerlijke procedure. Hierbij kan gedacht worden aan een loting, maximaal
aantal mensen die je kan aanmelden, elke bezoeker moet geregistreerd worden op naam, elk
mailadres kan maar een keer gebruikt worden etc.
De begroting is als bijlage bijgevoegd bij dit programma. De kosten voor scenario 1 bedragen
€148.802,70 (exc. BTW). Dit is het basis scenario, plus kosten voor een livestream. Een
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scenario waarbij de zondag naar vrijdag wordt verplaatst en waarbij Fris & Fruitig op zondag
wegvalt brengt ongeveer €2000,- ex btw-meerkosten met zich mee. In een scenario waarbij we
de zondag naar de vrijdag verplaatsen en Fris & Fruitig behouden op zondag, betalen we
bovenop scenario 2 nog €1750,- ex btw. Scenario 1, 2 en 3 zijn verder uitgewerkt onder het
kopje programma.
Daarbij is de vraag voor een livestream uitgezocht. De 1e en meest goedkope optie is de
integratie van een video-speler in de website van Strandwalfestival. Kosten voor een live
uitzending op die manier zijn €1.750,- exclusief BTW en exclusief kosten van websitebouwer.
Een andere optie is realisatie van een livestream op een speciaal platform. Kosten voor deze
optie bedragen ongeveer €3.500,- exclusief BTW. In de begroting hebben we vooralsnog
rekening gehouden met de goedkope optie.
Hierbij alvast een toelichting op de begroting:
Veiligheid staat hoog in het vaandel bij het Strandwalfestival; dit jaar is een veilig verloop van
het evenement zo mogelijk nog belangrijker. We waarborgen dit d.m.v.:
• Alle toegangspunten sluiten wij af met hekken en beveiligers
• De toegangsweg krijgt een sluis met 4 ingangen waardoor doorstroom van het
binnentredend publiek met toegangsbewijs voor ieder blok soepel en snel verloopt
• Op het terrein bevinden zich 2 toiletblokken met voldoende wc’s die tussentijds
schoon worden gemaakt, er zijn ontsmettingspunten en door de gekozen indeling is
afstand behouden geen probleem
• De bouwploeg laat zich 48 uur voor het event testen en blijft in een bubbel tijdens het
event.
Op- en afschalen
In de huidige opzet kunnen we afschalen naar bij voorkeur minimaal 150 bezoekers en
maximaal 500 bezoekers per blok. Helaas vertaalt een lager aantal bezoekers zich niet direct 1
op 1 in een kleinere productie en dus evenredig lagere productiekosten. Sommige kosten zijn
door de regels m.b.t. corona hoger, zoals bijvoorbeeld 2 toiletblokken i.p.v. 1 (i.v.m. minder
beweging van publiek), relatief veel beveiliging per bezoeker en bijvoorbeeld extra
vlondervloeren en meubilair voor de terrassen. Andere posten worden ook niet minder met
minder publiek; er is nog steeds een manitou nodig, er moet een podium staan, er is overal
elektra nodig en het licht en geluid veranderen ook niet bij relatief kleine veranderingen in
bezoekersaantallen. Ook schoonmaak, afvalverwerking, catering, de tenten voor de crew, de
EHBO-tent, meubilair backstage, catering en bouwcrew worden niet of nauwelijks minder;
ongeacht of er 50 of 500 bezoekers lopen. Ditzelfde geldt voor de rijplaten die het gras
beschermen tegen beschadiging door voertuigen.
Sfeer
Met de huidige keuze voor een kleiner podium, een kleinere geluid-set en minder belichting is
vanzelfsprekend ook een kleiner publiek te bereiken. Vanwege de verplichte onderlinge
afstand staan de terrassen wat meer uit elkaar, met planten en gezellige verlichting voor het
podium wordt toch een intieme en warme sfeer gecreëerd. Details zoals een lagere
podiumvloer omdat het publiek zit en het toch moet kunnen zien, worden niet vergeten. Ook
de ingang van het park bij de sluis wordt verlicht, alsmede natuurlijk het podium zelf, de
toiletten en het benodigde werklicht.
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Strandwalfestival in coronatijd
Op dit moment is het niet in te schatten hoe de coronasituatie er over een half jaar uitziet en
hoever de evenementenbranche op dat moment is met evenemententoegang aan de hand
van bijvoorbeeld sneltesten. De geschetste programmaonderdelen hierboven vormen de basis
van het Strandwalfestival 2021. We bouwen binnen het programma ruimte in voor op- en
afschalen, waarbij we een minimale en een maximale variant vaststellen. Dat zorgt ervoor dat
we niet blijven opschalen en er ook geen nieuwe of andere programmaonderdelen worden
toegevoegd. We prikken graag in overleg met het bestuur een moment om definitieve keuzes
te maken die aansluiten bij de situatie op dat moment.
We passen ons flexibel aan aan de actueel geldende maatregelen en adviezen vanuit het RIVM
en de regels die er zijn voor evenementen op buitenlocaties. Op dit moment houden we
rekening met de volgende maatregelen:
• Afgesloten terrein; geen sprake van openbaar karakter
• Deelnamebewijs bij ingang, inclusief vooraf ingevuld gezondheidsformulier (tevens
voor bron- en contactonderzoek)
• Vaste looproutes
• Borgen 1,5 meter richtlijn tussen personen buiten eigen huishouden
• Handhavers op terrein
• Voldoende wisseltijd tussen activiteiten op dezelfde locatie
• Hygiënemaatregelen i.h.k.v. schoonmaak, desinfectie.
Strandwallocatie
Ook dit jaar kiezen we voor De Naald als hoofdterrein van het Strandwalfestival. We zetten alle
ingangen af met hekken en beveiliging. De hoofdingang bestaat uit een sluis met voldoende
ingangen en beveiligingsmedewerkers om een vlotte en veilige doorstroom te waarborgen.
Bezoekers dienen zich voor alle activiteiten vooraf aan te melden en toegang is alleen mogelijk
met een toegangsbewijs. Op die manier managen we de toestroom van bezoekers en kunnen
we de RIVM-richtlijnen ten alle tijden waarborgen.
Programma
Zoals hierboven beschreven moet er nog een definitieve keuze worden gemaakt in de
vaststelling het programma. Er zijn 3 verschillende scenario’s mogelijk. De scenario’s zien er als
volgt uit:

18

2021
Scenario 1
Maandag 6 t/m zondag 12 september
Strandwal Try Out
Donderdag 9 t/m zondag 12 september
Strandwal Culinair
Zaterdag 11 september
9.00-12.00 uur
Fris & Fruitig
12.30-23.00 uur
Strandwal LIVE
Zondag 12 september
9.00-12.00 uur
Fris & Fruitig
12.30-20.00 uur
Strandwal LIVE
Hele weekend
Side programmering Rijswijkse Schouwburg (en eventueel ook Te Werve en de
lampionnenoptocht)
Scenario 2
Maandag 6 t/m zondag 12 september
Strandwal Try Out
Donderdag 9 t/m zondag 12 september
Strandwal Culinair
Vrijdag 10 september
15.00 – 23.00 uur
Strandwal LIVE
Zaterdag 11 september
9.00-12.00 uur
Fris & Fruitig
12.30-23.00 uur
Strandwal LIVE
Hele weekend
Side programmering Rijswijkse Schouwburg (en eventueel ook Te Werve en de
lampionnenoptocht)
Scenario 3
Maandag 6 t/m zondag 12 september
Strandwal Try Out
Donderdag 9 t/m zondag 12 september
Strandwal Culinair
Vrijdag 10 september
15.00 – 23.00 uur
Strandwal LIVE
Zaterdag 11 september
9.00-12.00 uur
Fris & Fruitig
12.30-23.00 uur
Strandwal LIVE
Zondag 12 september
9.00 – 12.00 uur
Fris & Fruitig
Hele weekend
Side programmering Rijswijkse Schouwburg (en eventueel ook Te Werve en de
lampionnenoptocht)
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Strandwal Try Out
Vanuit onze ervaring met Expeditie Lansingerland (voor kinderen), Expeditie Rijswijk (voor
jongeren) en De Ontdekkers Rijswijk (voor kinderen), organiseren we nu Strandwal Try Out naar
gelijkwaardig concept.
We nodigen lokale organisaties, verenigingen en stichtingen uit om in de week voorafgaand
aan het Strandwalweekend en in het weekend zelf op hun eigen locatie activiteiten,
workshops en bijeenkomsten te organiseren. Te denken valt aan sport clinics, lezingen,
kunstworkshops of rondleidingen. Aanbieders kunnen zelf volledig invulling geven aan de
inhoud van hun activiteit en daarbij ook de doelgroep bepalen. Rijswijkse inwoners van alle
leeftijden kunnen zo kennismaken met uiteenlopend aanbod van lokale partijen. Dit gebeurde
voorheen op de Strandwalmarkt, nu presenteert Rijswijk zich vanaf de eigen locatie.
Het gehele programma vindt plaats onder de vlag van het Strandwalfestival. Dit betekent dat
al het aanbod door ons wordt gecoördineerd en gepromoot. Aanbieders maken gebruik van
hun eigen locatie en materialen en zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de RIVMrichtlijnen op locatie. Ook eventuele vergunningen die nodig zijn, dienen zij zelf te regelen. Het
programma staat overzichtelijk op de website van het Strandwalfestival. Deelnemers kunnen
zich daar aanmelden. De aanmeldingen komen direct bij de aanbieder terecht.
Activiteit aanbieden
Aanbieders die een activiteit willen organiseren vullen daartoe een aanmeldformulier in op de
Strandwalwebsite met praktische informatie over de activiteit zoals een korte omschrijving,
locatie, tijdstip en doelgroep. Wij besluiten als coördinator of de activiteit passend is en letten
daarbij ook op de hoeveelheid en verdeling van activiteiten over de periode. Aanbieders
ontvangen een tegemoetkoming van €65 per activiteit omdat in veel gevallen professionals
ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering. Zij kunnen er zelf voor kiezen om de
deelnemers ook nog een eigen bijdrage te vragen.
Van op- en afschalen is bij Strandwal Try Out geen sprake. Uitvoerders houden zich te allen
tijde aan de dan geldende maatregelen.

Strandwal Culinair
We nodigen alle lokale horeca uit om speciaal voor het Strandwalfestival een Strandwalmenu
samen te stellen. Rijswijkse inwoners kunnen van donderdag tot en met zondag gebruik maken
van dit menu. Iedere horecaonderneming maakt gebruik van hun eigen bestaande
infrastructuur ten aanzien van bezorgen en afhalen. Ook kunnen de menu’s, tegen de dan
geldende maatregelen, op het terras of in het restaurant genuttigd worden. Het
Strandwalmenu valt onder het aanbod van het Strandwalfestival en wordt intensief door ons
gepromoot.
Van op- en afschalen is bij Strandwal Culinair geen sprake. Uitvoerders houden zich te allen
tijde aan de dan geldende maatregelen.
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Fris & Fruitig
Fris & Fruitig de dag beginnen, daarvoor is het speciale sportieve ochtendprogramma op
zaterdag en zondag voor Rijswijkers vanaf 18 jaar. Net zoals in 2019 bieden lokale sportscholen
diverse workouts aan zoals yoga, kickboksen of jumping fitness. De instructeur staat op een
vlonder voor de groep en de deelnemers bewegen mee. Zij schrijven zich van tevoren in voor
een specifieke les. Per les gaan we nu uit van een deelnemersaantal van maximaal 30. Op
beide dagen houden we de volgende planning aan:
Les 1: 9.00-9.45 uur
Les 2: 10.00-10.45 uur
Les 3: 11.00-11.45 uur
Locatie
Fris & Fruitig vindt plaats op de plek waar in 2019 de draaimolen stond. De vloer voor de
instructeur blijft het gehele weekend op dezelfde plek liggen zodat daar zowel zaterdag en
zondag lessen kunnen plaatsvinden.
Afschalen
• Minder deelnemers per les, tot een minimum van 10
Opschalen
• Meer deelnemers per les, tot een maximum van 40
• 1,5 meter afstand niet nodig i.v.m. testbeleid
Strandwal LIVE
Naar het concept van ‘De Amsterdamse zomer’ in 2020 organiseren wij Strandwal LIVE. Een
persoonlijke muzikale belevenis van dichtbij door lokale artiesten. Bezoekers reserveren met
personen uit hetzelfde huishouden een tafeltje voor 2,3 of 4 personen en genieten onder het
genot van een hapje en drankje van lokale artiesten. Zowel zaterdag als zondag vinden
muziekoptredens plaats in blokken van 2 uur. Op zaterdag gaat dit om 4 blokken en op zondag
om 3 blokken, omdat we dan wat vroeger willen afsluiten. Bezoekers reserveren een
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tafelticket voor een specifiek blok. We gaan uit van 250 bezoekers per blok, dus op zaterdag
een maximum van 1000 bezoekers en op zondag van 750 bezoekers. We houden een
wachtlijst bij voor bezoekers, zodat bij eventuele opschaling geïnteresseerden van de
wachtlijst benaderd kunnen worden. Ter indicatie het volgende blokkenschema:
Blok 1: 12.30-14.30 uur
Blok 2: 15.15-17.15 uur
Blok 3: 18.00-20.00 uur
Blok 4: 20.45-22.45 uur
Locatie
Het podium staat op de vertrouwde plek van voorgaande edities, maar is van kleiner formaat.
Het gaat om een podium vergelijkbaar met het Ton’s podium in 2019. Voor het podium staan
tafels voor 2, 3 of 4 personen. We houden rekening met een ruime opzet, zodat er altijd 1,5
meter afstand per tafel gehouden kan worden en bezoekers desgewenst ook kunnen swingen
naast hun stoel. We zorgen voor een gezellige zomerse sfeer met onder andere lichtjes,
lantaarns en tafelversiering.
Programmering
De blokken bestaan uit optredens van lokale artiesten, bandjes, zang- en dansgroepen. Van Aartiesten op het podium is geen sprake. De optredens zijn een combinatie van optredens die
voorgaande jaren plaatsvonden op de podia van de Strandwalmarkt en enkele B-artiesten. De
dan geldende coronamaatregelen bepalen hoe artiesten hun optreden kunnen vormgeven in
het kader van 1,5 meter (al dan niet geldend voor groepen kinderen). In ieder blok worden
tenminste 3 optredens geprogrammeerd en we houden rekening met aanbod voor
verschillende doelgroepen. De programmering wordt vooraf bekend gemaakt zodat bezoekers
kunnen bepalen welk blok hen het meest aanspreekt.
Horeca
Tijdens Strandwal LIVE krijgt de lokale horeca volop de gelegenheid om eten en drinken aan te
bieden. Aan weerszijden van de tafels wordt een drankuitgifte geplaatst, zodat in ieder geval 2
horecaondernemingen hun diensten kunnen verrichten op het festivalterrein. Wij als
organisatie faciliteren een uitgiftepunt, de horeca is zelf verantwoordelijk voor de koeling,
buffetten en uitserveerbar. Bezoekers zijn verplicht bij hun reservering een drank box af te
nemen die door de 2 horecaondernemingen zijn samengesteld. Hierdoor ontvangen zij
gegarandeerd inkomsten en voorkomen we no-shows van bezoekers omdat de drankbox reeds
betaald is. Voor een borrelhapje maken we gebruik van vooraf samengestelde borrelboxen
door lokale horeca. Bezoekers geven bij hun reservering aan of ze van een borrel box gebruik
willen maken, dat is niet verplicht. Deze wordt voorafgaand betaald en op de desbetreffende
tafel geplaatst.
Bezoekers kunnen vanaf hun tafel ook bestellingen doorgeven via een QR-code, welke ze ter
plekke afrekenen. Obers serveren bestellingen uit bij de tafels. We creëren hiermee een groot
terras met livemuziek.
VIPS
We stellen in ieder blok een vast aantal tafels beschikbaar voor sponsoren en andere VIPS. Zij
kunnen tegen een bepaald tarief drank nuttigen en gebruik maken van een borrel box.
Afschalen
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•

Minder bezoekers, afschalen naar 150 per blok.

Opschalen
• Meer bezoekers, opschalen tot maximum 500 per blok (in de huidige begroting is
rekening gehouden met licht, geluid en podium toegankelijk voor maximaal 500
bezoekers. Bij een hoger aantal vraagt dat een upgrade t.a.v. licht, geluid en podium,
wat hogere kosten met zich meebrengt)
• Drank bestellen aan de bar, indien de 1,5 meter niet gewaarborgd hoeft te worden
• Borrelhapjes bestellen bij de bar, indien de 1,5 meter niet gewaarborgd hoeft te
worden.
Side programmering Rijswijkse Schouwburg
Momenteel zijn de eerste gesprekken gaande met de Rijswijkse Schouwburg voor een
samenwerking binnen het Strandwalweekend en een speciale programmering in de Rijswijkse
Schouwburg, die zij zelf voor hun rekening nemen. Een eventueel side-programma maakt
officieel deel uit van het Strandwalprogramma. Ook met Te Werve willen we in gesprek gaan
over de mogelijkheden van een side programma op hun locatie.
Ook zal er gekeken worden of en in wat voor vorm de lampionnenoptocht aan het programma
toegevoegd kan worden. Hiervoor zullen we in gesprek gaan met DELA. Organisatie is
afhankelijk van haalbaarheid vergunningaanvraag in verband met crowdmanagement.
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Bijlage Informatie voor de festivalgangers

Beste festivalganger,
Het aftellen is begonnen... komend weekend mogen we eindelijk weer een
Rijswijks feestje vieren! En terwijl de podiumbouwers druk bezig zijn met het
grootste terras van Rijswijk, geven we jou als bezoeker van één of meerdere
blokken alle informatie die jij nodig hebt om er een mooi feestje van te
maken. Je vindt in dit bericht de aanvangstijden, plattegrond, huisregels,
coronaregels en andere praktische info.
Heb je na dit bericht nog een vraag? Neem dan contact op
met sportheroes@strandwalfestival.nl en we helpen jou graag verder.
Wij kijken uit naar je komst,
Team Strandwalfestival
PS. Mocht jij namens jouw tafel de gehele personalisatie hebben gedaan.
Vergeet dan niet deze informatie met jouw vrienden, vriendinnen of familie
te delen.
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Speciaal voor jou als Rijswijkse festivalganger. Een
zorgeloos Strandwal uitje in 5 stappen:
Stap 1: Wat een luxe. Jullie hebben een eigen tafel.
En eigen stoelen. Jouw tafelnummer is te vinden op de plattegrond. Let
daarbij extra goed op de zone waarin je zit. Je bent welkom
vanaf maximaal een half uur voor aanvang van het door jouw
gereserveerde blok. De (enige) ingang van het festivalterrein vind je aan de
Van Vredenburchweg bij het bruggetje richting de Naald. Omdat dit de enige
ingang is, kan aan weerszijden een rij worden opgesteld, totdat toegang tot
het terrein wordt geopend. Nadat jouw gepersonaliseerde ticket is gescand
krijg je van de organisatie direct het bonnetje voor het welkomstdrankje. Het
borrelpakket serveren wij aan tafel. Eigen drank meenemen naar het festival
is niet toegestaan en bij de ingang wordt preventief gefouilleerd door
beveiligers.
Haal direct na binnenkomst je drankje bij de bar en neem plaats aan jullie
eigen tafel. Sit back and enjoy!

Stap 2: Fijn dat jouw tickets zijn gepersonaliseerd.
Maar zorgen jullie ook dat je de tickets uitprint of klaar hebt staan op
je telefoon? Dit zorgt dat wij jouw ticket makkelijk kunnen scannen en er
geen opstopping van mensen ontstaat. We moeten ons ten slotte netjes aan
de 1,5 meter afstand van elkaar houden. Samen zorgen we voor
een veilig feestje!

Bekijk hier de plattegrond
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Stap 3: Eindelijk... je mag weer.
Maar waar parkeer jij je fiets? Of auto? Of kom jij lekker lopend? Op de Van
Vredenburchweg hebben wij fietsenrekken geplaatst. Helaas onbewaakt,
dus zorg dat je je fiets netjes op slot zet. Parkeren kan in de omgeving
rondom de Naald. Let op: sommige plekken wel betaald. Eenmaal aan je
tafel kan je na je 1e drankje nieuwe drankjes bestellen met de QR-code op
de menukaart. Let op: vermeld bij je bestelling altijd je zone kleur en
tafelnummer. Alvast nadenken over jouw tweede rondje? Zie hieronder de
menukaart voor Strandwal LIVE 2021.
LET OP: PIN ONLY. Er kan tijdens Strandwal Live alleen betaald worden via
iDeal.

Bekijk hier de menukaart

Stap 4: Regels... sorry, maar als organisatie hebben
we er dit jaar (extra) mee te maken.
Het Strandwalfestival is geen Testen voor Toegang evenement. Voor,
tijdens en na de sessie dien je altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere
festivalgangers. Wij adviseren om bij de entree, toiletten en andere plekken
waar meerdere mensen passeren een mondkapje te dragen. We hebben
daarnaast een aantal regels om het voor iedereen leuk en veilig te houden.
Al onze huisregels zijn ook terug te vinden op de website
van Strandwalfestival.
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Bekijk hier de huisregels en coronaregels

Stap 5: Bij klachten, blijf thuis. Geen klachten, geniet
met volle teugen!
Wij adviseren alle bezoekers van Strandwal Live 2021 om uiterlijk de
ochtend van aanvang van het door jou gereserveerde blok een zelftest te
doen. Heb je corona gerelateerde klachten zoals verkoudheid, niezen,
keelpijn, verlies van reuk en/of smaak en/of verhoging of koorts? Wees
verstandig en denk aan jouw eigen veiligheid en die van een ander. Blijf
thuis. Je hebt de vrijheid om jouw ticket door te geven aan iemand anders,
maar let op: de barcode werkt maar 1 keer.
Geen last van klachten, enkel een klein beetje zenuwen? Dat hebben wij
ook... laat je witte sneakers thuis, maar trek je festivalkleding aan.

Samen genieten op het Strandwalfestival, zin in!
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