
Bijlage 3

Plan van aanpak werven inkomsten Roosendaal 750 jaar

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Roosendaal zal de speciaal daarvoor in het leven geroepen 
Stichting Roosendaal 750 jaar de organisatie van de viering van 750 jaar Roosendaal voor 
haar rekening nemen.

De Stichting heeft een Missie en een Visie opgesteld, op basis waarvan de vele ideeën die 
bij de Stichting zijn ingediend zijn getoetst.

De ideeën en activiteiten waarmee is ingestemd door de Stichting is een activiteitenplan 
opgesteld met daaraan gekoppeld een activiteitenkalender.

Daarnaast is een kostenbegroting gemaakt op basis van het activiteitenplan.

De totale kosten van het programma bedragen € 750.000 exclusief B.T.W.

Ter dekking van deze kosten wordt door gemeente in ieder geval een bedrag ter beschikking 
gesteld van € 500.000,--

Daarnaast staat de gemeente garant voor een bedrag van € 250.000.  De Stichting heeft de 
inspanningsverplichting om dit bedrag vanuit andere inkomstenbronnen bij elkaar te krijgen.

In dit plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de Stichting denkt dit bedrag bij 
elkaar te krijgen.

2. Inkomstenbronnen

2.1 Extern fonds 

Een extern fonds heeft inmiddels een mondelinge toezegging gedaan om € 50.000 bij te 
dragen aan het feestjaar

2.2. Sponsoring

Uitgangspunt is dat de Stichting Roosendaal 750 jaar het binnenhalen van sponsoring voor 
haar rekening neemt en de organisaties, die een activiteit of onderdeel organiseren, niet 
allemaal afzonderlijk bedrijven of organisaties voor sponsoring gaat benaderen. Dit om te 
voorkomen dat een bepaald bedrijf of organisatie meerdere keren benaderd wordt.

V.w.b. sponsoring zijn er verschillende mogelijkheden, die in de volgende paragrafen 
uiteengezet zijn.

Inzet is om minimaal € 50.000 uit reguliere sponsoring binnen te krijgen. En € 30.000 uit 
sponsoring in natura of kortingen op geleverde diensten.

2.2.1 Benaderen grotere bedrijven.

Een aantal grote bedrijven en organisaties worden aangeschreven met een brief 
ondertekend door de burgemeester en de heer Cor Verbogt.
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Het voorstel is om deze bedrijven uit te nodigen voor een aangeklede informatieavond in 
oktober, waar het programma wordt toegelicht en de vraag wordt gesteld of zij een bijdrage 
aan het feestjaar willen leveren. Deze avond wordt zorgvuldig voorbereid en moet ook het 
nodige cachet hebben. Gedacht wordt aan het uitnodigen van een interessante spreker, die 
de aanwezigen op een bepaalde manier kan triggeren.

Hierna zullen ze persoonlijk benaderd worden om te zien of ze belangstelling hebben en zo 
ja om concrete afspraken te maken.

2.2.2. Sponsorpakketten

Verder is door de Stichting een aantal sponsorpakketten opgesteld. 

Deze sponsorpakketten worden verstuurd naar overige bedrijven en organisaties in de 
gemeente Roosendaal. Hiertoe zal door de gemeente Roosendaal een adressenlijst worden 
aangeleverd

2.2.3. Sponsoring in natura/korting op geleverde diensten

Door de Stichting zal in overleg met de organisaties die in het feestjaar activiteiten 
organiseren bekeken worden waar sponsoring in natura tot de mogelijkheden behoort. 
Bedrijven zijn vaak eerder genegen om een bepaalde dienst te verrichten dat om geld te 
geven. Daarnaast zal bij elke offerte/opdracht bekeken worden welk bedrag vanuit het 
bedrijf, die de dienst levert bijgedragen wordt. Het moet een bedrijf ook wat waard zijn om 
een bepaalde dienst te mogen leveren. Daarnaast zal ook scherp aanbesteed worden.

Als tegenprestatie zal aan betreffend bedrijf een passend sponsorpakket worden 
aangeboden.

2.3. Subsidies 

Bij de volgende instanties zal in ieder geval door de Stichting een aanvraag worden 
ingediend:

- Prins Bernard Cultuurfonds
- VSB-fonds
- Fonds Podiumkunsten
- Kunstbalie Tilburg
- Provincie Noord-Brabant
- Brabant C
- BKKC

De inzet is om in totaal € 30.000 aan subsidies binnen te krijgen.

2.4 Inkomsten uit entréegelden

Voor het Eindfeest en het Muzikaal Openlucht theater wordt entrée gevraagd.

Bij het Eindfeest worden ook kaarten aan de vrijwilligers aangeboden, dus niet alle kaarten 
voor de 3 voorstellingen kunnen worden verkocht.

Inzet is om in totaal € 40.000 aan entréegelden te kunnen verwerven.
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2.5. Overige inkomsten

- Inkomsten boek: € 20.000
- Inkomsten bier € 10.000
- Inkomsten kunstwerk €  2.000

Totale inkomsten:

- Extern fonds € 50.000
- Sponsoring € 80.000
- Subsidies € 30.000
- Entréegelden € 40.000
- Overige inkomsten € 32.000

TOTAAL 232.000

Nog te verwerven uit ander bronnen: € 18.000.
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