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Inleiding.

In 2019 hebben we 3 grotere evenementen georganiseerd Summertime-kids, Boels Ladies
Tour en Wintertime-kids.
Deze evenementen sluiten aan bij de doelstelling van onze stichting:
- meer activiteiten voor jong en oud in Gennep
- activiteiten/evenementen voor alle doelgroepen (ook voor mensen met beperking of
kleine beurs)
- evenementen die een bijdrage zijn aan de versterking van het toerisme in Gemeente
Gennep
Beloning beleid
Ook in 2019 mogen we blij zijn met de vele vrijwilligers die zich belangeloos hebben
ingezet om deze activiteiten tot een succes te maken. In het totaal hebben ongeveer 60
vrijwilligers ondersteuning geboden, waarbij sommige bij alle drie de activiteiten zich
hebben ingezet. Indien er wel een vergoeding aan vrijwilligers plaatsvindt is dat in de
vorm van een (kleine) vrijwilligersbijdrage. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
van de Stichting voor hun werkzaamheden.

Summertime Kids.

In 2019 hebben we weer in de laatste drie weken van de zomervakantie 9 dagen
Summertime kids georganiseerd. Dat was dat op 30, 31 juli 1, 7, 8, 13, 14 en 15 augustus.
Nieuwe activiteit dit jaar: recreatie bad van het zwembad op alle dagen ook toegankelijk!
De overige activiteiten zijn vergelijkbaar met 2018.

Bioscoopzaal

- film
- poppenkast
- toneel/schimmenspel
Theaterzaal
- Multiplay safari
- Multiplay bij
- Luchtkussen disco
- Ballenbak
- Enkele kleine spellen
Foyer
- schminken
- kleuren
Tuin
- fietscrossbaan
- balspellen

Zwembad
- recreatie bad
- meespeel-theater
Door de subsidie van de gemeente (voor huur zwembad) hebben we de entreeprijs laag
kunnen houden zodat het voor iedereen toegankelijke/betaalbaar was.
Dit jaar was het ook weer mogelijk om naast alleen de entree te kiezen voor een
voordeelkaart waarbij ook een ijsje, drinken en iets te eten inbegrepen is. Ongeveer 50%
kiest voor de voordeelpas en maakt er een dagje uit van.
We hebben totaal 439 (betalende) bezoekers gehad. Hiermee is onze doelstelling bereikt,
we wilden een recreatief aanbod geven aan kinderen die niet op vakantie zijn maar ook
een betaalbaar dagje uit voor het gezin dicht bij huis. Vooral de toevoeging van het
recreatie bad is echt een meerwaarde gebleken. Ook voor 2020 willen we proberen het
recreatie bad erbij te huren. Verder is opvallend dat net als in 2018 het weer weinig
invloed heeft op het aantal bezoekers. Wel blijkt dat het aantal bezoekers net als in 2018
de eerste week behoorlijk wat minder is dan in de laatste twee weken van de
zomervakantie. In 2020 willen we dan ook inzetten op de laatste twee weken van de
zomervakantie maar dan 4 dagen per week.

Boels Ladies Tour.

In 2019 hebben we op donderdag 5 september voor de 6e keer de Boels Ladies Tour
georganiseerd. Doordat de Boels ladies tour een hogere status heeft gekregen mochten
we dit jaar alle wereldtop wielrensters verwelkomen.
Dit jaar waren de weergoden ons gelukkig gunstig gestemd zodat er voldoende
toeschouwers waren. De etappe was live te volgen op L1 maar ook op Eurosport en het
sportjournaal op NPO1 waren er korte samenvattingen te zien. Dit was echt een
meerwaarde voor de gemeente Gennep ter promotie van de gemeente.
Met de bijdrage van de Stichting Limburg Cycling zijn we dit jaar goed uitgekomen.
Afgelopen jaar ging het parcours van centrum Gennep richting Plasmolen met een ronde
rondom het kanaal. Het was een mooi parcours maar in de toekomst zal het moeilijk
worden om door het centrum van Gennep te rijden i.v.m. de vele benodigde
veiligheidseisen en de daarbij behorende verkeersregelaars.
De permanence was dit jaar voor het eerst in zaal Pica Mare i.p.v. het stadhuis en ook de
lunch voor de vrijwilligers was bij Pica Mare. Dit is goed bevallen omdat hier alles
aanwezig en iedereen dan bij elkaar zit dus dit willen we in de toekomst zo houden.
Aandachtpunt is het parcours, tot op het laatste moment was nog niet helemaal duidelijk
of het gehele parcours vrij was van werkzaamheden. Ook de afstemming met de KLPD
door de toenemende veiligheidseisen vraagt extra aandacht.
We willen in de toekomst voorkomen dat we tijdens de race nog extra verkeersregelaars
moeten gaan regelen. Dit jaar vroegen ze onder koers 10 personen extra in de Brugstraat
waar dat niet eerder was aangegeven.
Voor 2020 willen we een tijdrit organiseren en ook de ploegenpresentatie voorafgaande
aan de meerdaagse koers naar Gennep halen.

Wintertime Kids.

Ook in 2019 hebben we weer een Wintertime Kids georganiseerd op 27, 28, 29 en 30
december. We hebben dit jaar voor een andere opzet gekozen. In 2017 en 2018 hebben
we ervoor gekozen om de kunstijsbaan in de zaal te leggen. In 2019 hebben we de
kunstijsbaan buiten gelegd om op deze manier binnen een groter en gevarieerder aanbod
aan activiteiten te kunnen aanbieden.
De extra activiteiten buiten de schaatsbaan die alle 4 de dagen was geopend waren:
27 en 28 december
- 2 films per dag in de bioscoopzaal
- in de theaterzaal hadden we een mulitplay winter luchtkussen en een snowboard
simulator
- in de foyer konden de kinderen geschminkt worden en lagen kleurplaten voor ze klaar.
29 december
- Risktoernooi voor alle leeftijden, er waren dit jaar 50 deelnemers.
30 december
- Theaterdag bestaande uit poppenkast, toneel en meespeeltheater. Buiten onze eigen
spelers heeft TSP (Theaterspeelplaats Gennep) deelgenomen en hebben de
leerlingenorkesten van Ottersum/Ven-Zelderheide en Gennep een concert verzorgd.
Door de vele deelnemers en het gevarieerde programma is Wintertime Kids goed bezocht.
Blijkt wel dat deze activiteit moeilijk kostendekkend te krijgen is i.v.m. de hoge huurkosten
voor de attracties en de kunstijsbaan. De gemeente Gennep ondersteund ook hier d.m.v.
een subsidie voor de kunstijsbaan.

