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Overleg nieuwjaarsfeest 2016/2017 
 

 

Datum: maandag 20 februari 2017 

Verslaglegging: Mervin Pinas 

Afschrift aan: Kimm Hendriks  

Aanwezig: Wim van de Haar (Dice Box), Wil 

Termaaten (voetbalvereniging), Albert de Veer 

Afwezig: Ben Hagen (politie)

 
 

Opening 

Mervin Pinas heet iedereen welkom en opent de vergadering om 18:00 uur. Het doel van het overleg 

is met de betrokken partijen praten over de vergunningaanvraag, verloop van het evenement en 

terugkijkend naar de aandachtpunten van vorig jaar.  

  

Ervaringen betrokken partijen 

Gemeente Woudenberg 

De gemeente is positief het muziekevenement. Bij de gemeente waren er geen calamiteiten 

bekend. Geen calamiteiten.  

 

Ervaring van de organisatoren  

De organisatoren gaven aan dat ze met een tevreden gevoel terug kijken naar het 

nieuwjaarsfeest. Er waren ongeveer 800 a 1000 bezoekers en geen noemenswaardige 

incidenten. Het viel op dat er meer jongeren aanwezig waren vergeleken met vorig jaar. De 

organisatoren waren blij met de jeugdigen bezoekers. Het idee van een nieuwjaarsfeest had 

mede het doel om de jongeren van straat te halen. Deze doelstelling is gehaald.  

 

Wat de organisatoren als een gemis ervaarde was de afwezigheid in de begeleiding van het 

evenement door Kimm Hendriks. Kimm had vorig jaar de coördinatie van evenementen 

vergunningen overgedragen aan Mervin Pinas. Ondanks de overdracht vonden de 

organisatoren dat de aanwezigheid van Kimm door haar kennis, ervaring en betrokkenheid, 

die zich uitte door aanwezig te zijn voordat het evenement begon, ontbrak. Dit jaar 

ervaarden de organisatoren vanuit de gemeente niet het contact en ‘feeling’ zoals ze 

gewend waren.  

 

Proces van de organisatie van het evenement 

De organisatoren hadden in het verleden begin december een overleg. Dit jaar was er geen 

overleg, terwijl het achteraf wel gewenst was geweest. Vanuit de gemeente is er in 

november en december gevraagd of er behoefte was aan een overleg. Overleg werd door 

Dice Box niet nodig geacht.  

 

 

 

 



Fysiek aanspreekpunt 

De organisatoren gaven aan dat er in het verleden een fysiek aanspreekpunt was. 

Aanspreekpunt was Erwin Vennema. Fysiek aanspreekpunt is er nu niet meer. Gezien de 

grote verantwoordelijkheid was een fysiek aanspreekpunt wel gewenst. 

 

Faciliteiten 

Organisatoren hebben gebruik gemaakt van het aggregaat, het water, dranghekken, 

borden en kliko’s van de gemeente. Bruikleen ging zonder problemen.  

Dit jaar hadden de organisatoren een EHBO caravan. De organisatoren vonden het beter en 

prettiger om het gemeentehuis te gebruiken, omdat bij een grote calamiteit mensen 

makkelijker opgevangen kunnen worden.  

 

Communicatie 

Dit jaar hadden de organisatoren geen lijst met de mensen die bereikbaar zijn voor bij een 

calamiteit. Vorig jaar kregen de organisatoren van de gemeente een pakketje / lijst met 

telefoonnummers van de medewerker die piket hebben (politie en gemeente).  

 

Geen geluidsoverlast 

Er waren geen klachten bekend van geluidsoverlast. De organisatoren hebben tijdens de 

soundcheck rekening gehouden met geluidsoverlast, door heel kort het geluid te testen.  

 

Afzetting  

Tijdens het afbreken van het evenement was de parkeerplaats voor het gemeentehuis 

afgezet met een lint. Volgens de organisatoren werd er onder het lint gereden en 

parkeerden zij hun auto op de afgezette parkeerplaats.  

 

Contact  

Mervin heeft op 1 januari contact opgenomen met Albert de Veer om te vragen hoe het 

evenement is gegaan. Dit belletje werd als positief ervaren.  

 

Stoppen met organiseren van het nieuwjaarsfeest 

Dit nieuwjaarsfeest was de laatste keer die door Dice Box en Wil Termaaten georganiseerd 

werd. Dit besluit hadden zij genomen voordat het evenement werd georganiseerd. Reden 

van dit besluit was omdat het organiseren van het feest veel tijd en verantwoordelijk met 

zich mee neemt. Tip die zij meegaven was dat de gemeente op tijd moet zijn met het 

zoeken naar een nieuwe organisator. 

  

 

Aandachtspunten / vragen 

 zoek op tijd naar een nieuwe organisator; 

 vergunning, certificaten en calamiteitenplan moest in april aangeleverd worden terwijl 

de leverancier van de tent nog niet bekend was; 

 aanvraagformulier werkte niet goed. Er wordt ingevuld dat de nooddeur naar buiten 

open gaat. In het uiteindelijke gegenereerde formulier staat dat de deur naar binnen 

open gaat.  

 

Sluiting 

Mervin Pinas sluit de vergadering om 19.00 uur.  

 

 


