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Voorwoord
Op 5 mei 2013 stond onderstaand bericht op de goed bezochte nieuwspagina
van Beuningen.nieuws.nl.
Geen festiviteiten op Bevrijdingsdag en Dag van de Vrijheid
BEUNINGEN, 5 mei 2013 De burgemeester, zijn vrouw en twee
leerlingen van basisschool de Triangel hebben vanochtend de Nederlandse vlag gehesen bij de Corneliuskerk in Beuningen. Daarna
volgden Tim en Simon Barlow (familie van een der bemanningsleden van de neergestorte Lancaster) die, ook samen met een
leerling, de Engelse vlag hesen. Ook de vlaggen van de USA,
Frankrijk en Polen werden door drie veteranen, geassisteerd door
drie leerlingen, gehesen. Bevrijdingsdag is de nationale feestdag
waarop de bevrijding van Nederland en het toenmalige NederlandsIndië in 1945 wordt gevierd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij
de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Op
Bevrijdingsdag zijn er in het hele land activiteiten. In Beuningen
zijn geen bevrijdingsfestiviteiten georganiseerd.
Het bericht laat zien dat er eigenlijk veel te weinig georganiseerd wordt in de
gemeente Beuningen, met name op 5 mei, de dag van de bevrijding.
Beuningen is een gemeente en plaats in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente bestaat sinds 1 juli 1980 naast Beuningen uit de kerkdorpen (in volgorde van grootte) Ewijk, Weurt en Winssen. De gemeente
telt 25.261 inwoners (31 maart 2015, bron: CBS), waarvan 17.397 in Beuningen zelf. De oppervlakte bedraagt 47,5 km2 . Beuningen ligt in het Rijk
van Nijmegen in de oksel van knooppunt Ewijk met aan de zuidzijde de A73
(Nijmegen-Roermond) en ten westen de A50 (Zwolle-Eindhoven). In het
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noorden grenst Beuningen aan rivier de Waal en aan de oostkant aan Nijmegen. De gemeente Beuningen maakt deel uit van de Stadsregio ArnhemNijmegen. Typerend voor Beuningen zijn de vele nieuwbouwwijken waarin
wonen en water door de gemeente centraal wordt gesteld. Voorbeelden van
deze wijken zijn De Heuve, De Haaghe, Den Balmerd en de meest recente
uitbreidingen de Beuningse Plas en De Rietlanden. Binnen de gemeentegrenzen ligt in Ewijk de grote recreatieplas De Groene Heuvels waar sinds 2014
ieder jaar het festival Down the Rabbit Hole neerstrijkt.
Beuningen werd in het verleden gezien als een slaapdorp maar mede dankzij verschillende activiteiten zoals Beuningen on Ice, Down the Rabbit Hole,
het inmiddels bekende Nazomerfestival, het bevrijdingsfestival Vrijpop en vele
andere initiatieven komt daar langzaam verandering in.
terug naar begin
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Hoofdstuk 1
Algemene Informatie Stichting
Naar aanleiding van de 70e verjaardag van onze bevrijding is stichting Vrijpop
Beuningen op 30-10-2013 notarieel opgericht met Beuningen als vestigingsplaats.De stichting is ingeschreven bij KvK onder nummer 61781088 en onder
RSIN nummer 854485430.
De stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
en ook als culturele ANBI.

terug naar begin
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Hoofdstuk 2
Doelstelling en strategie
De doelstelling van Stichting Vrijpop Beuningen is opgenomen in de statuten
en luidt als volgt:
“De stichting heeft als doel: In de gemeente Beuningen een jaarlijks terugkerend
muziekfestival te organiseren waarin de bevrijding van Nederland in de tweede
wereldoorlog en het thema vrijheid en vrede centraal staan en waarbij ook aandacht
zal worden besteed aan andere culturele disciplines zoals theater, dans en beeldende
kunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.”
Voor jong en oud. Stichting Vrijpop Beuningen wil een laagdrempelig festival organiseren waarbij we onder jongeren het belang van vrede en vrijheid
onder de aandacht willen brengen en voor de ouderen vooral de bevrijding
van Nederland willen vieren en herdenken.
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Strategie De gekozen strategie om onze doelstelling te bereiken kan in een
zestal kernpunten samengevat worden:
• De stichting wil middels Vrijpop een jaarlijks feest voor alle belangstellenden organiseren.
• Via dit popfestival willen we de inwoners in de regio Beuningen bij
elkaar brengen.
• Het belangrijkste middel om dit te bereiken is middels de organisatie
van een een-daags muziek popfestival.
• Het popfestival wordt opgezet zodat het voor zowel jong als oud aantrekkelijk is.
• De toegang tot het festival is gratis zodat we een maximale deelname
verkrijgen.
• De uitgekiende programmering moet leiden tot een artistieke meerwaarde.
• De stichting heeft geen winstoogmerk.
Toenemende impact. Het bevrijdingsfestival Vrijpop moet een festival
worden met een jaarlijks groeiend aantal bezoekers en een jaarlijks terugkerende presentatie- en inspiratieplek worden voor kunstenaars en artiesten.

terug naar begin
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Hoofdstuk 3
Organisatie
De organisatie van de stichting bestaat thans uit zeven mensen en heeft geen
personeel in dienst.
Het bestuur bestaat uit vijf leden:
• Hans Stokkermans (voorzitter)
• Erik Langedijk
• René Castelijns
• Marcel Sinke
• Jacques Smeets (penningmeester)
Het bestuur wordt vast ondersteund door Angelique Stokkermans. Daarnaast wordt elk jaar de organisatie geholpen door een team van vrijwilligers
(ca. 25 man).
De bestuurders zijn onbezoldigd, evenals de overige vrijwilligers, zodat alle
ontvangen middelen volledig kunnen worden besteed aan de organisatie van
het bevrijdingspopfestival.
Werkwijze stichting. Het bestuur komt eenmaal per maand bij elkaar om
de actuele stand van zaken te bespreken (organisatie fondsenwerving, communicatie en promotie, beleidsplan, uitvoering en evaluatie). In de maanden
Januari tot Mei wordt de frequentie verhoogd.
Belangrijke taken van de bestuursleden zijn
• onderhouden en uitdragen van de doelstellingen en strategie van de
stichting.
• jaarlijkse organisatie van de fondsenwerving.
• alle zaken rond het beleid en uitvoering m.b.t. veiligheid.
8

• Zorg dragen voor een zo goed mogelijk (structureel) contact met de
gemeente, de groep van lokale ondernemers en organisaties in en rond
Beuningen.
• Financiële verslaglegging en verantwoording.
Werkgroepen. De stichting kent drie vaste werkgroepen:
werkgroep Sponsoring. De leden spanning zich in om potentiële sponsors te
benaderen en onze activiteiten te promoten.
werkgroep Vrijwilligers. De organisatie rond de begeleiding van alle vrijwilligers hoort tot hun taak.
werkgroep Muziek en Activiteiten. Het selecteren en uitnodigen van muziekbands en het selecteren van overige activiteiten tijdens het popfestival (denk
bijv. aan kinderactiviteiten, dans/disco activiteit.....). Het belangrijke punt
is dat het popfestival aantrekkelijk dient te zijn voor zowel jong als oud.
Daarnaast zijn er twee specifieke taken: veiligheid en het maken van een
financieel jaarverslag en jaarbudget.

terug naar begin
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Hoofdstuk 4
Communicatie- en
promotieplan
Er zijn drie aandachtsgebieden die communicatie- en promotieactiviteiten
vragen: het verkrijgen van voldoende financiële middelen, het bevrijdingsfestival bekend maken bij het publiek en het verkrijgen van voldoende aantal
vrijwilligers voor de periode 4-6 mei.
Financiële middelen. Hier ligt de aandacht op een goede en positieve
communicatie met de gemeente en grotere bedrijven. Daarnaast vinden we
het essentieel dat er ook voldoende draagkracht is onder de plaatselijke middenstand. Met name hierom zoeken we nadrukkelijk naar een samenwerking
met de ondernemersorganisatie Hart van Beuningen via het Centrum Management Beuningen.
Ambassadeur Voor het vergroten van het draagvlak in de regio Beuningen zoeken we een plaatselijke “ambassadeur” die onze Stichting helpt met
het onder de aandacht brengen van het belang/verantwoordelijkheid die samenhangen met het bevrijdingsfestival.
Bekend maken bij het publiek. Voor de promotie van het festival zullen we gebruik maken van alle mogelijke communicatiekanalen die ons ter
beschikking staan. Ook hier is de samenwerking met de organisatie van Centrum ondernemers van groot belang waar we gebruik kunnen maken van de
bestaande promotiemiddelen.
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Team van vrijwilligers. Voor het enthousiasmeren van mensen om als
vrijwilliger te assisteren voor, tijdens en na het festival wordt contact gezocht
met lokale organisaties (o.a Perspectief, ......). Daarnaast is het voornemen
om voortaan na het festival een “after-party"te organiseren voor de groep
vrijwilligers. Zo dragen wij ook onze erkentelijkheid uit naar deze groep en
verhogen we de kans op een meerjarige samenwerking.
Voor de promotieactiviteiten van het festival zullen we gebruik maken van:
• Radioreclame, lokaal en regionaal
• Advertenties en gratis promotie/redactionele aandacht in uitgaanskranten en regionale dagbladen.
• communicatiemiddelen van het Centrum management “Hart van Beuningen”.
• Spandoeken rondom het evenemententerrein.
• (Driehoeks) reclameborden in de gemeente
• Lokale televisie
• Sponsorfolders
• Posters
• Direct mail
• Festival website: www.vrijpop.nl.
• Banners op geselecteerde websites zoals beuningen.nieuws.nl en Radio
Totaal.
• De Cirkel (blad van de seniorenvereniging in de vier kerkdorpen) Sociale
media zoals Facebook en Twitter

terug naar begin
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Hoofdstuk 5
Veiligheid
Voor het garanderen van de veiligheid tijdens het festival worden maar liefst
drie professionele beveiligers ingehuurd.
Stichting Vrijpop hanteert een “Zero Tolerance beleid” om eventuele escalaties zoveel mogelijk te minimaliseren. De spelregels met betrekking tot dit
beleid worden duidelijk op het festivalterrein weergegeven. In het draaiboek
Bevrijdingsfestival Vrijpop staat dit beleid verder uitgewerkt, evenals het
calamiteitenplan de de vrije route voor hulpdiensten.

terug naar begin
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Hoofdstuk 6
Risicoanalyse
Risico profiel
• Onze doelstelling is het organiseren en realiseren van een jaarlijks terugkerend festival.
• Voor de nodige inkomsten zijn we sterk afhankelijk van subsidies en
sponsoring.
• De eigen inkomsten bestaan uit de opbrengst van drankverkoop tijdens
het festival. Deze blijven zeer beperkt (10% van het total budget).
• Het festival wordt in de open lucht gehouden op grasveld.
• We hebben geen voorraadkosten.
• De stichting is vrijgesteld van BTW.
De twee meest reële risico’s zijn
• Het “slecht weer” risico (het is een 1-daags gebeuren op 5 mei). De
consequenties kunnen zijn a) tegenvallende drankverkoop en b) schade
aan materiaal (apparatuur, tenten).
• Het “eigen inkomsten” risico. Een eventueel tegenvallende sponsoring/subsidie zal leiden tot een kleinere opzet van het festival of zelfs
het geheel niet door laten gaan van het festival. Dit laatste wordt gezien
als een zeer ongewenste breuk in de 5-mei viering (de “kracht van de
jaarlijkse herhaling” is een essentieel onderdeel van de 5-mei viering).
Risicomanagement Om het risico op verlies te beperken hanteren we de
volgende werkwijzen:
• We hebben een verzekering tegen persoonlijke schade.
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• Alle sponsortoezeggingen moeten uiterlijk 2 maanden vóór 5 mei schriftelijk zijn toegezegd.
• Elk jaar wordt er uiterlijk in de maand maart expliciet bepaald hoe
besloten wordt of het festival kan plaatsvinden (“go-no-go” beslissing).
• Indien er een “no-go” beslissing dreigt aan te komen gaan we altijd
eerst in overleg met de gemeente voordat de definitieve beslissing valt.
• In principe worden alle middelen geïnvesteerd in het eerstkomende festival. Om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen proberen we een
klein bedrag ter grootte van euro e1500 in de kas te reserveren.

terug naar begin
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Hoofdstuk 7
Locatie
De locatie van het Festivalterrein is gelegen aan de van Heemstraweg in het
dorp Beuningen. De van Heemstraweg is een lange doorgaande weg welke
de dorpen in de gemeente met elkaar verbindt. De maximumsnelheid ter
plaatse is 30 km/h. Het terrein is met het openbaar vervoer bereikbaar.
Er is voldoende parkeergelegenheid tegenover het terrein. (Parking). Twee
herdenkingsmonumenten liggen op het terrein waar de podia gelegen zijn. De
ondergrond van het festivalterrein is overwegend gras. De gehele groenstrook
waar het festival zal plaatsvinden wordt omgeven met bouwhekken voorzien
van zwart zeil. (Bij een kleinere opzet met een podium zullen afzethekken
van de gemeente voldoen)
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Ingang=uitgang Het terrein krijgt twee in /uitgangen. Een aan de oude
van Heemstraweg aan de zijde van café De Zaak/Dorpssingel en een aan de
zijde van de Schoolstraat.
No-go area Achter de podia is een “no go area” voor publiek. Deze plek
is alleen toegankelijk voor artiesten en de organisatie.
Tijden Het terrein zal op 4 mei worden opgebouwd.
Het festival wordt gehouden op 5 mei.
Het festival zelf zal omstreeks 12:00 uur beginnen, direct aansluitend op de
ceremoniële bijeenkomst.
Het festival zal rond middernacht, 24:00 uur, eindigen.
Het terrein zal op 6 mei worden afgebroken.
terug naar begin
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Hoofdstuk 8
Programmering 2018
De organisatie wil voor een zo breed mogelijk publiek programmeren, in de
middag wat lichtere muziek vooral voor 65+ en kinderen, in de avond wat
steviger voor volwassenen en jongvolwassenen. Vrijpop moet vooral ook een
podium worden voor plaatselijk en nieuw talent, deelnemers uit de “Grote
Prijs van Nederland” of “Popronde” zijn aantrekkelijk. Naast de muziek zal
er een groeiende aandacht zijn voor andere activiteiten dan muziek. Speciale
activiteiten voor kinderen in de middag en dans/disco activiteit in de avond
voor de jongvolwassenen.
Vrijpop besteedt veel aandacht aan de podia en de aankleding hiervan. De
podia zijn voorzien van de beste geluidsapparatuur en een goede uitgebreide
lichtshow.

De programmering zal in 2018 nog beter aansluiten op de wensen van het
publiek. Echter het festival zal zijn eigen karakter houden want ook dat was
de wens van het publiek. Een on-Beunings festival werd het genoemd, met
andere woorden een lokaal festival waar een grote behoefte aan was en wat
nu werkelijkheid wordt in de gemeente.
terug naar begin
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Hoofdstuk 9
Evaluatie en verbeterplan 2018
We zijn nog maar een jonge stichting. Op 5 mei 2018 zal de derde editie van
ons festival georganiseerd worden. Wat we overduidelijk gemerkt hebben dat
het festival echt in een behoefte voldoet. Bij beide eerdere edities, 2015 en
2017, zijn er naar schatting zo’n 1500 bezoekers geweest (de eerste editie zelfs
ondanks het noodweer!). Echter, organisatorisch zijn de eerste drie jaren niet
met elkaar te vergelijken.
• 2015: Een knallende start van Vrijpop is ons mogelijk gemaakt middels
een eenmalige subsidie van het landelijke Vfonds ( e11.000). Hierdoor
hebben we de kans gezien om een festival met twee podia op te zetten
zodat we een continue muziekaanbod hadden. Bovendien heeft een
dergelijk budget een enorme impact in de kwaliteit van de muziekbands
die op ons festival geweest zijn.
• In 2016 is het festival helaas niet doorgegaan vanwege onvoldoende
financiële middelen.
• In 2017 was het wederom een moeilijke klus om de nodige gelden binnen
te krijgen. Met een grote inspanning is het toch gelukt, al moet gezegd
worden dat alle ideeën omtrent de gewenste uitbouw van het festival in
de ijskast zijn gezet.
Leerpunten Dit alles heeft ons doen inzien dat we (kennelijk) bij de potientiële geldschieters (lees: gemeente en bedrijven/ondernemers en organisaties) hebben aangeklopt. Dit ondanks de niet-aflatende belangstelling van
de bevolking. De ervaring tot nu toe heeft ons twee leerpunten gebracht:
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• Gezien de kracht van herhaling MOET het festival elk jaar plaatsvinden.
• Vanwege de uitdrukkelijke wens om ook zelf middelen te genereren zal
Vrijpop vanaf 2018 de winsten van de horeca activiteit volledig laten
toekomen aan de Stichting.
• In 2018 willen we extra tijd en energie besteden aan het opzetten van
een betere structurele organisatie van de fondsenwerving. Dit betekent
betere contacten met de gemeente en (grotere) bedrijven/organisaties
en een intensieve samenwerking zoeken met de plaatselijke ondernemers
(“Hart van Beuningen").
• Het festival in 2018 moet zeker een kwaliteit bieden die vergelijkbaar
is met de kwaliteit van het eerste jaar.
terug naar begin
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