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1. Inleiding 

Van 18 t/m 24 december 2014 stond het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Haarlem. 

Dj’s Coen Swijnenberg, Gerard Ekdom en Domien Verschuuren zaten zes dagen opgesloten. 

Zij vroegen aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in 

conflictgebieden en haalden daarmee het recordbedrag van € 12.380.438,- op. De stad trok 

een recordaantal bezoekers, namelijk 1.215.000.  Bijgaande evaluatie is opgesteld vanuit de 

rol die de gemeente als gaststad heeft vervuld. Het bevat een toelichting op de feiten en 

cijfers, de gemeentelijke organisatie en de financiën. 

 

2. Kernboodschap 

De gemeente Haarlem kijkt tevreden terug op het evenement. De saamhorigheid in de stad 

was groot. Veel Haarlemmers hebben actie gevoerd om geld in te zamelen voor het goede 

doel. Scholen, ondernemers, instellingen, horeca, sportverenigingen, bedrijven en muzikanten 

deden mee en maakten van deze week een groot succes. De gemeente heeft nauw 

samengewerkt met de hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR/VRK), scholen (InHolland en 

het Nova College), de horeca (HES) en de popscene (Gitaarlem en het Patronaat). 

Er is lering getrokken uit een aantal zaken. Bij grootschalige openbare evenementen is het 

belangrijk om nog nadrukkelijker vooraf te bespreken hoe om te gaan met alcoholgebruik 

onder de 18 jaar. Een ander punt van aandacht is de communicatie met de 

binnenstadbewoners. Over geluid waren klachten maar ook complimenten (strikte 

geluidsbegrenzing).  

Haarlem is gedurende de week van 3FM Serious Request druk bezocht door bezoekers van 

buiten de gemeente. Zij waardeerden de stad heel hoog  en een groot deel van de bezoekers 

die nooit eerder in Haarlem was geweest, wil graag nog een keer komen.  

 

3. Consequenties 

In het collegebesluit (BBV 2014/221671) en in de tweede Bestuursrapportage 2014 is 

melding gedaan van een financieel risico van €45.000,-. De verwachting was dat dit geld 

beschikbaar zou komen uit de opbrengst van het verpachten van de pleinen aan de horeca. Op 

23 februari 2015 heeft de Haarlemse Evenementen Stichting (HES) haar resultaat 

bekendgemaakt en verwoord in een brief. Deze is bijgevoegd bij deze nota. De HES draagt 

uiteindelijk € 2.336,62 bij. Dit betekent een tekort van € 42.663,38. Dit tekort wordt als 

incidenteel nadeel meegenomen in de eerste Bestuursrapportage van 2015. 

 

4. Vervolg 

Deze evaluatie wordt gestuurd naar 3FM, Rode Kruis, pers en alle steden die interesse 

getoond hebben in het evenement. De leerpunten uit de evaluatie worden betrokken bij 

volgende evenementen in Haarlem. 

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Evaluatie Serious Request 2014 
Bijlage 2: Bezoekersonderzoek Serious Request 2014 
Bijlage:3: Bezoekersregistratie Serious Request 2014 
Bijlage 4: Verantwoordingsbrief Haarlemse Evenementen Stichting (HES) 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


