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GEMEENTE HARDENBERG

BRUISENDE EVENEMENTEN
KATALYSATOR VOOR
ECONOMIE
De regio Hardenberg bruist! Een breed scala aan
evenementen staat jaarlijks op de agenda.
Wij

zijn

trots

op

de

vele

initiatieven,

de

professionaliteit van de organisaties én niet te
vergeten de inzet van honderden vrijwilligers. De
gemeente Hardenberg ondersteunt evenementen
dan ook graag door middel van een bijdrage in
de vorm van subsidie. De gemeente ondersteunt
namelijk graag evenementen die bijdragen aan
economie.

2019 - 2022 EEN VOLGENDE STAP
IMPACT & VERBINDING!
Evenementen bieden kansen voor versterking van de lokale economie, werkgelegenheid,
promotie van de regio Hardenberg en levendigheid in de gemeente. Laten wij deze
kansen benutten en er doelstellingen van maken. Door deze criteria in ons subsidiebeleid
te verweven, hopen wij jullie te stimuleren en te motiveren om bestaande evenementen
verder te optimaliseren én tevens nieuwe verrassende evenementen te ontwikkelen. Met
als doel, nog meer impact maken én de verbinding aangaan met en tussen ondernemers!

STEL JE EENS VOOR…
Een prachtige natuurlijke omgeving,
ideaal

decor

voor

een

bijzonder

evenement. Duizenden deelnemers uit
het hele land en zelfs Duitsland, komen
naar de achtertuin van Nederland, om
daar een weekend lang te genieten van
een unieke beleving. Een Outdoor Fest,
waarbij de bezoekers overnachten in
hotels, vakantieparken en campings in
de regio. Op zowel de zaterdag als de
zondag zijn er in de hele regio diverse
activiteiten voor zowel kinderen als
volwassenen op ieder niveau. Er zijn
o.a. bootcamps, kanotochten, mtb
routes, klimavonturen, trail, mud en
obstacle runs. Ook kunnen er clinics
gevolgd

worden,

begeleid

door

topsporters. Op de zaterdagavond
genieten de deelnemers van lekker
eten en live muziek in de diverse kernen
in de gemeente.

DROOM
OF GEWOON
DOEN?

:

INGREDIENTEN VOOR IMPACTVOLLE EVENEMENTEN
Om de volgende stap te maken en dus die impact en verbinding te realiseren, wordt het subsidiebeleid aangescherpt en zijn de
volgende criteria de basis voor toekenning.

PR REGIO HARDENBERG
Evenementen zijn dé tool om regio Hardenberg op de kaart te zetten. Niet
alleen in de directe omgeving, maar ook (inter)nationaal. Daarom is promotie
van de evenementen essentieel en vragen wij jullie naast de inzet van de
traditionele posters, flyers, spandoeken en advertenties ook social media in
te zetten. Met Facebook, Instagram en Youtube kan een grote zichtbaarheid
gerealiseerd worden. Bovendien wordt door de snelle digitale verspreiding
van foto’s en video’s ook direct het imago van onze regio beïnvloed.
Hiertoe vragen wij de evenementenorganisaties bij de aanvraag van subsidies
een promotieplan in te dienen. Vermeld hierbij welke communicatiemiddelen
ter promotie ingezet worden en hoe jullie evenement bijdraagt aan het
imago van onze regio. Vergeet niet het logo van Hardenberg te gebruiken
en meld het evenement aan op onze centrale evenementenkalender
www.visithardenberg.nl

SIGNIFICANT AANTAL BEZOEKERS
Als wij impact willen maken met evenementen, zegt dat iets over de omvang
van het festijn en dus automatisch een bepaalde grondslag in aantal
bezoekers. Om voor subsidie in aanmerking te komen zal voldaan moeten
worden aan een minimaal aantal bezoekers per type event (zie achterzijde).
Qua doelgroep is de focus op een zo breed mogelijk publiek. Van jong tot
oud, inwoners van de gemeente Hardenberg, buren uit de omliggende
gemeentes en bij voorkeur bezoekers van heinde en ver. Onze evenementen
zijn laagdrempelig en toegankelijk, waarbij we niemand willen uitsluiten.

ECONOMISCHE IMPULS & VERBINDING
Bruisende evenementen staan niet op zichzelf. Deze gelegenheden bieden
de kans om ondernemers met elkaar te verbinden en met elkaar te profiteren
van potentiële bestedingen van de deelnemers/bezoekers. Door deze
slimme connecties te maken halen we meer uit het ‘vat’ en stimuleren wij de
economie in onze regio. Bij alle subsidieaanvragen, verzoeken wij u aan te
geven hoe horeca, detailhandel en recreatiebedrijven betrokken worden in
de opzet van uw evenement.

UNIEK, VERRASSEND, VERNIEUWEND
Om indruk en impact te maken op nieuwe en terugkerende bezoekers,
zullen evenementen de verwachting van de deelnemers moeten overtreffen.
Op deze manier onstaat reuring en mond-tot-mond reclame. Ook bestaande
evenementen vragen wij jaarlijks te bekijken hoe zij kunnen innoveren om te
kunnen blijven groeien in kwaliteit en aantal deelnemers. Op deze manier
zorgen wij samen voor een bruisende evenementenkalender.
Zij die nieuwe kansrijke evenementen ontwikkelen kunnen steun van de
gemeente verwachten, gedurende een periode van maximaal drie jaar.

SUBSIDIEBELEID 2019 - 2022
Jaarlijks stelt de gemeente Hardenberg een totaalbudget van maximaal € 75.000 (subsidieplafond) beschikbaar voor subsidies
van evenementen. Bijdrage per evenement is afhankelijk van het type evenement en de mate van invulling van de bijbehorende
toetsingscriteria.

TYPE EVENEMENTEN
a. Grote evenementen – Evenementen met een boven-regionale uitstraling, minimaal
5.000 bezoekers, waarvan een significant deel van buiten de regio Hardenberg.
b. Reguliere evenementen – Lokale of regionale evenementen die bijdragen aan een
bruisende evenementenkalender in de gemeente, met minimaal 1.000 bezoekers.
c.	
Nieuwe kansrijke evenementen – Nieuwe evenementen met een uniek karakter,
die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en de
potentie hebben om binnen 3 jaar uit te groeien tot een groot evenement.

TOETSING & TOEKENNING
BASIS CRITERIA

HOOGTE SUBSIDIE
a.	De maximale hoogte van de subsidie is per type

1. Economische spin-off

evenement:

			Het evenement draagt bij aan een hogere besteding

		a. grote evenementen – Maximaal € 20.000

en langer verblijf van bezoekers aan de gemeente

		

b. reguliere evenementen – Maximaal € 10.000

Hardenberg door verbinding te maken met horeca,

		

c. nieuwe kansrijke evenementen – Maximaal € 10.000

detailhandel en recreatiebedrijven.
b.	De subsidie kent een maximum van 25% van
2. De PR van de gemeente Hardenberg

de begroting bij een maximale score van de
toetsingscriteria.

			Het evenement zet Hardenberg op de kaart en
beïnvloedt het imago van de gemeente Hardenberg

c.	In geval van een nieuw kansrijk evenement,

positief

maximaal 3 jaar subsidie.
3. Significant aantal bezoekers
		

1.	Het evenement trekt minimaal het aantal genoemde

		

2.	Het evenement richt zich op een brede doelgroep,

bezoekers zoals vermeld bij de type evenementen.
zonder uit te sluiten en door rekening te houden

d.	De organisatie ontvangt een voorschot van 50%
van de subsidie op moment van toekenning. Na
ontvangst van de evaluatie wordt de subsidie formeel
vastgesteld en het resterende deel uitbetaald.

			met mindervaliden.

RANDVOORWAARDEN
a.	Geen dubbelingen qua subsidiebijdragen vanuit de

4. Uniek, verrassend, vernieuwend

gemeente

		1.	Het evenement is innovatief danwel zijn er bij

		

bestaande evenementen nieuwe elementen

b. Het inleveren van een evaluatie is verplicht.

toegevoegd om de deelnemers te verrassen.

c.	Indienen subsidieaanvragen vóór 1 oktober,
uitsluitsel uiterlijk 31 december

2.	Het evenement draagt bij aan een bruisende
evenementenkalender in de gemeente

			Hardenberg.

:

VOOR MEER INFORMATIE, DE OFFICIELE VERORDENING EN HET DIRECT
AANVRAGEN VAN SUBSIDIES, VERWIJZEN WIJ U NAAR WWW.HARDENBERG.NL

