Handleiding Evenementenplan Geestmerambacht.
Gebruik deze handleiding voor het indienen van uw plan*. Onvolledige plannen worden niet in
behandeling genomen. Stuur deze voor 7 oktober naar: info@geestmerambacht.nl o.v.v. indiening
evenementenplan. Voor tussentijdse vragen kunt u hier ook terecht of bel naar 0226-391905.
Uw plan:
Houdt uw plan kort en beknopt, maar u dient de volgende onderdelen tenminste op te nemen in het
plan.
-

-

Naam evenement
Omschrijving van het concept
Doelgroepomschrijving
Onderscheidend vermogen t.o.v. de huidige evenementen in deze gebieden. Dit zijn:
http://www.indiansummerfestival.nl
https://liquicity.com
http://www.powervalley.nl/nl/
Referentiebeelden
Gewenste datum (voorkeur gaat uit naar de maanden augustus of september)
Gewenste programmering (geef inzicht in de artiesten, muziekstijl of andere programmering)
Verwacht aantal bezoekers
Toekomstperspectief (meerjarenplan, voortzetting van het evenement)
De promotiestrategie (welke middelen en kanalen worden er ingezet en afgestemd op de
doelgroep?)
Ticketprijzen
Ervaring uit het verleden (welke evenementen zijn er in het verleden georganiseerd, inclusief de
bezoekersaantallen en de eventueel nog bestaande websites of social media-pagina’s)
Duurzaamheidsbeleid
Wijze van produceren
Spin-off (denk na over de spin-off mogelijkheden waar de gemeente, het recreatieschap en de
omgeving eventueel baat bij hebben).

We horen graag van u.
Recreatieschap Geestmerambacht

*Disclaimer:
Alle inschrijvingen moeten voor de deadline zijn ingeleverd. Pas na het ontvangen van een ontvangstbevestiging telt een
inschrijving als ingeleverd. Na de deadline ingeleverde inschrijvingen worden niet beoordeeld. Het is toegestaan het plan
persoonlijk in te leveren en eventueel toe te lichten. Indien nodig voor de beoordeling van een plan treedt het recreatieschap
ook na de inschrijvingsdeadline in contact met de opsteller om eventuele toelichting en/of aanvullende informatie te verkrijgen.
De beoordelingscriteria worden niet vooraf bekend gemaakt. Het recreatieschap behoudt zich het recht voor de ingediende
plannen geanonimiseerd te laten beoordelen door belanghebbenden en de bevindingen mee te laten wegen in de
besluitvorming.
Het recreatieschap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden te kunnen afzien van gunning zonder
gehoudenheid tot schadevergoeding. De gunning is pas definitief zodra er een getekend contract ligt. Na definitieve gunning
dient de ondernemer binnen drie maanden alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen bij de gemeente en andere
overheidsinstanties aan te vangen.
Alle kosten voor het inleveren en eventueel aanvullen van een plan zijn voor eigen rekening en risico. De opstellers behouden
auteursrecht op de ingediende plannen. Alle verdere kosten na gunning die bijvoorbeeld samenhangen met de
vergunningaanvragen en eventueel benodigde onderzoeken zijn voor rekening en risico van de inschrijver tot anders schriftelijk
overeengekomen met het recreatieschap.

