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1. Bestuursverslag
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Koningsdag Zierikzee

1.1 Oprichting en statutaire doelstelling
De Stichting Koningsdag Zierikzee is opgericht op 3 november 2014.
De stichting heeft als doel 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. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of
aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Zij tracht dit doel te bereiken door naast het werven van fondsen, ook het werven van sponsoren en
donateurs.

1.2 Bestuur
Het bestuur van Stichting Koningsdag Zierikzee bestond in 2016 uit de volgende personen:
- Rene Berrevoets, voorzitter
- Erik Groffen, penningmeester
- Patrick Juffermans, secretaris
- Roel Zwartele, bestuurslid
De oprichters van Stichting Koningsdag Zierikzee zijn:
-

Rene Berrevoets
Erik Groffen
Patrick Juffermans
Roel Zwartele
Marlou Jansen (voormalig bestuurslid)
Deborah Lich (voormalig bestuurslid)

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden ten
behoeve van Stichting Koningsdag Zierikzee

2. Activiteitenverslag
Identiteit
De stichting profileert zich via social media (facebook en twitter) en tevens via haar eigen website. De
website inclusief content wordt in eigen beheer gevoerd.
Inkomsten
De Stichting Koningsdag Zierikzee put de inkomsten uit de werving van donateurs, sponsoren en
fondsen. In 2016 viel het werven van sponsoren onverwacht tegen. De sponsorwerving viel tegen
door de onzekerheid bij sommige ondernemers over de invoering van de BIZ. Uiteraard hebben wij
de fantastische medewerking van vele ondernemers mogen ervaren, echter was onze begroting niet
dekkend . Om de begroting enigszins dekkend te krijgen waren wij genoodzaakt foodtrucks op het
plein te plaatsen. Dit leidde, inclusief de barinkomsten tijdens de Koningsdag 2016, vrijwel tot een
totale dekking van de te maken kosten voor het uitbaten van de Koningsdag 2016. Er is een gering
verlies van 307 euro behaald, wat is afgeboekt van de reserves.
Media
Stichting Koningsdag Zierikzee heeft in 2016 media aandacht gekregen via diverse radio omroepen
en kranten, met name van de Wereldregio. Daarnaast heeft de stichting gebruik gemaakt van social
media als een eigen Facebook en twitter account. Tevens wordt de website gebruikt.
Netwerken
De OVO was in afwachting van de oprichting van de BIZ (InZZee), en heeft ons om die reden geen
platform kunnen geven ons te profileren. Wij hebben enkele mailings gestuurd naar de ondernemers
en fondsen om ons te profileren. Daarnaast hebben wij bij de gemeenteraad ingesproken tijdens de
raadsvergadering en diverse gesprekken gevoerd met de burgemeester en de wethouder en OVO.
Arno Nieuw
Voor het maken en beschikbaar stellen van foto’s van Zierikzee voor de website
Roel Zwartele
Voor het maken en beschikbaar stellen van foto’s van Zierikzee voor de website
P.C. Peter
Voor het maken en beschikbaar stellen van foto’s van Zierikzee voor de website
Raymond van Boven
Voor het ontwerp van het logo
Etwice BV
Beheren van de website

Uitvoering Koningsdag 2016
De Stichting heeft succesvol het evenement 2016 kunnen uitvoeren. Het evenement is vrijwel
kostendekkend neergezet, er is slechts een verlies van 307 euro geleden wat gedekt kon worden uit
de reserves. Helaas was het weer op de Koningsdag zeer koud en nat. Toch is het evenement redelijk
druk bezocht. De reacties van de bezoekers waren enthousiast, ondanks het weer. De horeca
ondernemers waren niet tevreden, zij hadden vrijwel geen omzet. Dit is te verklaren doordat het
weer geen gelegenheid bood om op het terras te gaan zitten. Daarnaast heeft uiteraard het
noodgedwongen inzetten van foodtrucks de horeca ook minder omzet bezorgd. Bij de uitvoering
hebben we hulp gekregen van diverse verwilligers, waarvoor onze dank. Koningsdag 2016 te
Zierikzee heeft het NOS journaal gehaald. Zierikzee werd na Amsterdam in beeld gebracht om verslag
te doen dat ondanks het slechte weer de Koningsdag gevierd werd in het land. Deze prestatie geeft
het bestuur van de stichting een gemengd gevoel. De uitvoering heeft ondanks het weer alsnog veel
publiek getrokken en dat mag als een succes gezien worden. Echter hebben de horeca ondernemers
weinig omzet kunnen genereren op deze dag. Al met al kijken wij terug op een goed jaar en zijn we
voornemens 2017 het evenement weer groots neer te zetten. De voorbereidingen hiervoor zijn we
reeds druk mee bezig.
Stichting Koningsdag Zierikzee heeft geen kosten gemaakt voor hardware en huisvesting.
Communicatie met derden is verlopen via de website, email of via privé telefoonnummers van de
bestuursleden.
De stichting vertrouw in het werven van inkomsten voor het evenement in 2017. Daarnaast verwacht
de stichting een vruchtbare samenwerking met de ondernemers en de BIZ om er weer een goed en
feestelijk jaar van maken.

Namens de voorzitter,
Hierbij akkoord namens de bestuursleden voor de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016.
De inhoud is door alle bestuursleden doorgenomen en akkoord bevonden.
Getekend op dd. 2-2-2017
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