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Voorwoord 

 

Het beleidsplan 2017 – 2022 is opgesteld voor het bestuur van Stichting Koningsdag Zierikzee. Het 

document geeft een duidelijk beeld van het beleid van de stichting. 

 

Het bestuur van Stichting Koningsdag Zierikzee 
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Historie 

Nadat in 2014 het voorgaande Oranjecomité van Zierikzee besloot te stoppen met de organisatie 

van, toen nog, Koninginnedag in Zierikzee leek er in 2015 geen Koningsdag georganiseerd te worden 

in Zierikzee. In het najaar van 2014 hebben 4 vrienden, de huidige bestuursleden, het initiatief 

genomen om Koningsdag 2015 te organiseren. Er werd besloten de Koningsdag dan ook grootser op 

te zetten dan ooit te voren in Zierikzee, onder het motto “We doen het goed, of we doen het niet!”. 

De bestuursleden waren voornemens dit evenement slechts 1 maal als overbrugging voor een 

volgend bestuur organiseren. 

 

In 2015 is voor het eerst in Zierikzee de gehele binnenstad van voor tot achter gevuld met 

feestelijkheden en muziek. Het programma van 2015 heeft zelfs een 2e plaats bereikt op de lijst in 

het blad de Linda waar het best Koningsdag gevierd kon worden in Nederland! 2015 was een davert 

succes, de reacties van de inwoners, ondernemers en de gemeente waren vol lof. Door het succes 

heeft het bestuur besloten om de organisatie voort te zetten. 

 

In 2016 heeft de stichting wederom de Koningsdag groots neergezet. Echter het weer was op die dag 

erg slecht. Ondanks het weer heeft het evenement vrijwel zonder het annuleren van activiteiten 

doorgang gevonden. Dit jaar haalde Zierikzee samen met Amsterdam het NOS journaal, wat een 

mooie publiciteit voor de stad geeft.  

 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Koningsdag Zierikzee is "het organiseren van festiviteiten en activiteiten 

voor de bevolking van Zierikzee en omgeving, op of rond Koningsdag en het verrichten van al wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.". (bron: Artikel 2 van de statuten van 

Stichting Koningsdag Zierikzee). 

Financiële middelen 

Door de gemeente wordt een jaarlijkse subsidie beschikbaar gesteld. De stichting richt zich voor de 

overige inkomsten op de sponsorwerving. Ook wordt gekeken of er fondsen een bijdrage kunnen 

leveren. De inwoners wordt tevens gevraagd een bijdrage te leveren, mogelijk gestimuleerd door een 

loterij of deur aan deur collecte of verkoop. Het totaal van de opgehaalde middelen wordt besteed 

aan de organisatie van de Koningdag te Zierikzee. Stichting Koningsdag Zierikzee heeft geen 

winstoogmerk.  



 
 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Hierbij een overzicht van de activiteiten die Stichting Koningsdag Zierikzee organiseert in de 

binnenstad van Zierikzee. 

Koningsdag 

Op Koningsdag (27 april) worden jaarlijks de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 

Fietsenoptocht 

Traditioneel wordt er ieder jaar een versierde fietsenoptocht gehouden. De kinderen met versierde 

fietsen verzamelen op de Scheldestraat te Zierikzee waarna de optocht via de Poststraat richting het 

Havenplein trekt. Tijdens de optocht beoordeeld de jury welke fietsen het mooist en origineelst 

versiert zijn en reikt bij aankomst op het Havenplein de prijzen uit aan 3 deelnemers met de mooiste 

fietsen. 

 

Vrijmarkt 

De vrijmarkt vindt ieder jaar plaats en start om 7.00 uur ’s ochtends, bij voorkeur op het Havenpark 

in  het centrum. De locatie kan indien nodig gewijzigd worden.  

 

Evenementen 

Stichting Koningsdag Zierikzee zorgt voor diverse activiteiten en culturele en muzikale invulling op 

verschillende plaatsen in de binnenstad. De exacte invulling is ieder jaar uiteraard anders. Hieronder 

een globale opzet van de programmering: 

 

Havenpark  :  Vrijmarkt 

Havenplein  :  Kinderactiviteiten (springkussens, goochelaar, schmincken etc.)  

Havenplein tent : Diverse acts muzikaal, theater, bekende kinderartiest 

Schuithaven  : Diverse bands 

Montmeatreplein : Diverse bands, kunst, doe-plein 

Oude Haven  : Rondvaart 

Scheepswerf  : Scheepswerf voor bezichtiging geopend 

Bali   : Demonstratie (bv. door de brandweer) 

Nieuwe kerk  : Sportplein/markt 

Poststraat  : Markt 

 

Horeca 

De horeca (dranken) in de tent wordt door de stichting en Brogum uitgebaat. Op het plein rond de 

tent zijn er door diverse aanbieders etenswaren te verkrijgen.  

 



 
 

Koningsnacht 

In 2016 heeft de stichting voor het eerst in samenwerking met Brogum de Koningsnacht (26 april) 

georganiseerd voor de jongeren van Zierikzee. De Koningsnacht wordt geëvalueerd met Brogum. Na 

evaluatie zal worden besloten of de Koningsnacht een jaarlijks terugkerend evenement wordt. 

 

Publiciteit  

Via diverse media wordt het programma en informatie verspreid. Stichting Koningsdag Zierikzee 

beheert de website, facebook en twitter zelf. Daarnaast wordt via lokale, regionale en landelijke 

media de publiciteit gezocht. In eigen beheer zijn: 

Website 

Via de website www.koningsdagzierikzee.nl het programma gepubliceerd. Daarnaast wordt er 

informatie verstrekt over de Koningsdag en aanvullende informatie over de acts en bands verstrekt. 

De website wordt tevens gebruikt om de sponsoren te bedanken en de logo’s te plaatsen. 

 

Social media 
Via Facebook (https://www.facebook.com/pages/Stichting-Koningsdag-

Zierikzee/613575602095375?sk=info) en via Twitter (@SKZZierikzee) wordt ook informatie gedeeld 

over de activiteiten. Ook de sponsoren worden hier gepubliceerd. Verder worden de foto’s van de 

voorbereidingen en de uitvoering hier geplaatst. 

 

Programma folder 
Het  programma wordt gedrukt en bezorgd bij alle inwoners van Zierikzee. 

 

Sponsoren folder 
Voor de werving van sponsoren wordt een overzicht van de sponsorpakketten afgedrukt en bij de 

ondernemers afgegeven. 

 



 
 

Contactgegevens 

 

Stichting Koningsdag Zierikzee 

Dulve 50 

4303 BD Zierikzee 

T.: 06 30 714396 (Voorzitter Rene Berrevoets) 

 

Stichting Koningsdag Zierikzee is ook digitaal te bereiken, en wel via: 

 

E-mail:   contact@koningsdagzierikzee.nl 

Website:  www. koningsdagzierikzee.nl 

 

Belangrijke nummers 

Bankgegevens: Rabobank NL75 RABO 0300 0724 73  

Kamer van Koophandel: 61804258 

RSIN 854495514 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

Rene Berrevoets  : voorzitter, bestuurslid 

Patrick Juffermans  : secretaris, bestuurslid 

Erik Groffen   : penningmeester, bestuurslid 

Roel Zwartelé   : bestuurslid  

 

Beloningsbeleid 

Alle bestuursleden voeren de bestuursfunctie onbezoldigd uit. Er worden geen vacatiegelden of 

onkostenvergoedingen uitgekeerd voor het verrichten van de werkzaamheden voor Stichting 

Koningsdag Zierikzee.  


