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Gemeente Haarlem 
T.a.v. de burgemeester 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 
 
Haarlem, 23 februari 2015 
 
Betreft: Resultaat en verantwoording Serious Request 2014 
 
 
Geachte burgemeester,  beste Bernt, 
 
Via dit schrijven wil ik, namens de Haarlemse Evenementen Stichting, verder HES, graag 
verslag uitbrengen over de resultaten van Serious Request, voor zover de stichting 
hierbij betrokken is. 
 
Vanaf de start van het project is de Stichting betrokken geweest bij de organisatie van 
het evenement, hierbij vertegenwoordigd in het kernteam door Vincent Kroon en Martijn 
Bevelander. Doel van de inschakeling van de HES is hierbij altijd geweest om de know-
how, alsmede de zelfstandigheid van de stichting te gebruiken om kosten van productie 
te beheersen, draagvlak te hebben bij de horeca-ondernemers voor het uitventen van 
publieke ruimten en een vergunning dragende partij te hebben.  
 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het onderstaande pakket van zaken dat onder de 
HES uitgevoerd is, naast natuurlijk de input tijdens de diverse bijeenkomsten 
voorafgaand aan en tijdens het evenement. 
 

1. Verhuur van huisjes en vergunningen voor verkoop op straat 
2. Verpachten van Nieuwe Groenmarkt aan Het Patronaat 
3. Verzorgen van de openbare toiletten 
4. Verzorgen van de faciliteiten bij het eindfeest op het Houtplein 

 
Bij de planning van het evenement was verwacht dat vanuit bovenstaande zaken een 
bijdrage plaats zou kunnen vinden van ca. € 45.000,= welke positief bij zou dragen aan 
het saldo van de kosten die de gemeente zou maken aan het evenement. Helaas is, door 
diverse omstandigheden, dit resultaat niet gehaald waardoor wij slecht een positief 
resultaat van ca. € 2.400,00 kunnen melden.  
 
Wij hebben de volledige kostenverantwoording reeds overgedragen maar hechten er toch 
aan om hierbij nogmaals de zaken duidelijk uiteen te zetten. 
 

1. Verhuur van huisjes :  
a. Opbrengst:  3% lager dan verwacht door 3 huisjes die niet verhuurd 

konden worden (geen kandidaten)           -/- € 1300,00 
b. Kosten:                -/- € 5700,00 

i. door technische problemen door oa het weer 
ii. meer productie personeelsinzet dan verwacht door afstanden 

c. Resultaat huisjes € 6.727,85 ipv € 13.825,00 
d. Opbrengst verpachten Smart plaatsen gelijk aan verwachtingen 
e. Opbrengst verpachten ruimte aan Friethoes lager ivm meerdere plaatsen in 

de stad             -/- € 3.500,00 
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2. Verpachten van de Nieuwe Groenmarkt aan Het Patronaat 
De verwachte pacht van € 20.000,00 is niet afgedragen door Het Patronaat. Er is 
initieel € 5.000,00 afgedragen als eerste termijn, daar ook bij Het Patronaat de 
opbrengsten aanzienlijk achtergebleven zijn is ook aldaar een resultaat van € 
20.000,00 negatief behaald. Het in rekening brengen van nog eens €15.000,00 
aan Het Patronaat zou naar onze mening alleen maar resulteren in een nog 
groter, door de gemeente te dragen, tekort, wij hebben dit dus tot op heden nog 
niet in rekening gebracht.                -/- € 15.000,00 
 

3. Verzorgen van de Openbare Toiletten 
Vanuit het kernteam is er besloten dat er een 4-tal openbare toiletten 
gefaciliteerd moesten worden. Na een offerte vanuit de gemeente is er door de 
HES geopperd om deze exploitatie bij ons onder te brengen waarbij de exploitatie 
vanuit de opbrengst rond het slotfeest gedragen moesten worden. 
Al vanaf de eerste dag bleek dat er zeer beperkt gebruik gemaakt werd van de 
toiletfaciliteit. Vanuit oa veiligheidsoogpunt is er in het operationele overleg 
besloten om de toiletvoorzieningen wel te handhaven. In totaal is er uiteindelijk 
dus voor slechts € 4328,00 gebruik gemaakt van de 4 toilethuizen waarbij er 
eigenlijk slechts 1 locatie (klokhuisplein) met name gebruikt werd. Door het 
verhuren van promotieplekken en het verpachten van een toiletplaats op het 
Spaarne is de totale opbrengst van € 9078,00 behaald. Helaas dus per saldo een 
kostenpost voor de toiletten van                    -/- € 24.300,00 
 

4. Verzorgen van de faciliteiten bij het slotfeest op het Houtplein 
Uitgangspunt van deze exploitatie was het behalen van een positief resultaat van 
ca. € 10.000,00 na aftrek van de kosten van de toiletten.  

a. Het uiteindelijke resultaat van de verkopen bedroeg met bijna € 37.000,00 
helaas minder dan verwacht door o.a. enorme drukte en ook de ervaring 
van het gehele evenement dat men voor het evenement komt en niet veel 
besteed aan dranken en daarnaast vooral ook veel eigen dranken 
meeneemt . 

b. De kosten zijn goed beheerst en zonder negatieve uitschieters. 
Uiteindelijk resultaat van het eindfeest bedroeg    € 8.336,35 

 
Het uiteindelijke resultaat van alle inspanningen heeft dus geresulteerd in een opbrengst 
van € 2.336,00. Dat dit teleurstellend is voor alle partijen mag duidelijk zijn maar we 
moeten hierbij niet uit het oog verliezen dat: 
 

1. het een evenement is waar vooraf weinig kennis van was over de te verwachten 
opbrengsten / lees bestedingen van bezoekers. 

2. De Haarlemse ondernemers er vooraf alles aan gedaan hebben om met hun 
huisjes en terrassen de gasten van het evenement een prettig verblijf te geven, 
maar dat ook zij te maken hebben gehad met ernstige verliezen door 
tegenvallende verkopen. 

3. het gebleken is dat de grootste kostenpost, de toiletvoorziening, niet nodig bleek 
maar dat dit ook de post was waar de kosten vooraf al bepaald waren (en 
oorspronkelijk voor ruim € 42.000,00 geoffreerd waren waarmee de inzet van de 
HES toch tot een verlaging van de kosten gezorgd heeft). 

4. De grootte van het evenement, in zowel locatie als duur, samen met het 
tegenvallende weer, met zich mee heeft gebracht dat er extra kosten gemaakt 
zijn voor productie. Dit risico heeft elke organisator van evenementen in de 
buitenlucht. 
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Voor wat betreft de gedetailleerde administratieve verantwoording vanuit de HES hebben 
wij al alle kopienota’s en de projectadministratie ingeleverd bij uw medewerkster 
mevrouw K. Nab en zijn wij zeer transparant, op afspraak kunnen wij zelfs inzage geven 
in onze bankrekening. Ook wil ik er op wijzen dat, zoals uit de cijfers blijkt, de Stichting 
noch haar bestuursleden enige kosten in rekening hebben gebracht voor eigen 
werkzaamheden of andere, uit het organiseren van SR14 voortkomende, kosten. 
 
Tenslotte willen wij, de Haarlemse Evenementen Stichting, u er graag op wijzen dat er 
vooraf in diverse overleggen ook gesproken is over de risico’s die ook aan de organisatie 
van zo’n evenement zitten. Helaas is ook nu weer gebleken dat, goede wil & inzet & 
samenwerking & kennis wel bijdraagt aan een succesvol evenement maar niet garant 
staat voor financieel succes. Wij hopen dat dit tegenvallende resultaat ons allemaal niet 
doet vergeten dat het evenement in diverse doelen wel succesvol geweest is. Het 
opgehaalde bedrag, de aantallen bezoekers aan de stad en de economische impuls aan 
de binnenstad gedurende het evenement! 
 
Namens de Haarlemse Evenementen Stichting, 
 
 
 
 
David Dreese 
Voorzitter 
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Overzicht van Opbrengsten / Kosten en Resultaten: 
 
Opbrengsten       

   Verwacht   Werkelijk   Verschil  

Kraampjes plus stroom  € 47.125,00   € 45.816,25   € 1.308,75- 

Smart  € 5.000,00   € 5.000,00   € -    

Friethoes  € 5.000,00   € 1.500,00   € 3.500,00- 

Patronaat  € 20.000,00   € 5.000,00   € 15.000,00- 

Toiletten  € -     € 9.078,00   € 9.078,00  

Eindfeest  € 10.000,00   € 36.394,00   € 26.394,00  

   € 87.125,00   € 102.788,25   € 15.663,25  

	   	   	   	  
Kosten 	  	   	  	   	  	  

   Verwacht   Werkelijk   Verschil  

Kraampjes plus stroom  € 33.300,00-  € 39.088,40-  € 5.788,40- 

Toiletten  € -     € 33.305,58-  € 33.305,58- 

Eindfeest  € -     € 28.057,65-  € 28.057,65- 

   € 33.300,00-  € 100.451,63-  € 67.151,63- 

	   	   	   	  

	   	   	   	  
Resultaat       

   Verwacht   Werkelijk   Verschil 

Kraampjes plus stroom  € 13.825,00   € 6.727,85   € 7.097,15- 

Smart  € 5.000,00   € 5.000,00   € -    

Friethoes  € 5.000,00   € 1.500,00   € 3.500,00- 

Patronaat  € 20.000,00   € 5.000,00   € 15.000,00- 

Toiletten  € -     € 24.227,58-  € 24.227,58- 

Eindfeest  € 10.000,00   € 8.336,35   € 1.663,65- 

   € 53.825,00   € 2.336,62   € 51.488,38- 
 

 
 
 
 
 
Gedetailleerde opbrengst en kosten 
 
Kramen Verhuur 

 
 € 45.816,25  

 

    Kosten 
   Kramen  € 22.615,00  

  Exta kosten kramen  € 40,50  
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Heftruck en 2x gator  € 901,85  
  GT  € 66,04  
  ENZO Stroom  € 4.655,80  
  Hendriks Diesel  € 980,00  
  Reparaties houten huisjes  € 189,31  
  Eventra Productie  € 6.500,00  
  Kosten HES 

   Enzo verhuur eindafrekening  € 2.673,00  
  Vergunning  € 266,90  
  Vergunning Tap  € 200,00  
  

    

    Totale kosten 
 

 € 39.088,40  
 

    Resultaat kramen 
  

 € 6.727,85  

    Opbrengst toiletten 
 

 € 9.078,00  
 Plasjes  € 4.328,00  

  sponsoren  € 4.000,00  
  Pacht de Opluchting  € 750,00  
  

    Kosten toiletten 
   Inhuur  € 11.000,00  

  Personeel  € 10.240,00  
  Productie Patrick  € 875,00  
  Standpijpen PWN  € 722,00  
  All Fence hekken om toiletten  € 1.601,99  
  Flyers plattegrond  € 833,06  
  Stempels tbv cabines  € 654,59  
  Productiekosten toilettn  € 2.000,00  
  Beveiliging  € 2.000,00  
  Geldtransport  € 990,69  
  Porto's  € 463,25  
  Doeken inpromo  € 1.925,00  
  Totale kosten 

 
 € 33.305,58  

 Resultaat toiletten 
  

 € 24.227,58- 

     
 
 
 
 
 
 
Eindfeest 

   Inkomsten 
 

 € 36.394,00  
 Drankverkoop  € 31.144,00  

  Friethoes  € 2.000,00  
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Koffiekar  € 750,00  
  Smoking lounge  € 1.000,00  
  Grolsch sponsoring  € 1.500,00  
  

    Kosten 
   Container incl huur  € 494,06  

  water houtplein  € 363,60  
  Stroom houtplein  € 2.323,88  
  Beveiliging  € 3.250,00  
  Geldtransport  € 330,23  
  Bar Personeel eindfeest  € 3.500,00  
  Productieteam eindfeest  € 1.500,00  
  Gator 1/2 deel  € 901,85  
  Inkoop dranken  € 11.326,92  
  Kosten patrick  € 875,00  
  Kosten tapwagens huur  € 3.192,11  
  

  
 € 28.057,65  

 

   
 € 8.336,35  

 
 


