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Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u het evaluatierapport van de Stichting Roosendaal 750 jaar aan, waarin zij
verantwoording aflegt, zowel inhoudelijk als financieel, over de coördinatie en organisatie van de
viering van Roosendaal 750 jaar in 2018.

De financiële afiruikkeling zal meegenom en worden in de voorjaarsbrief

Met vriendelijke groet,
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1 .Inleiding
Met deze rapportage wordt door de Stichting Roosendaal TSO jaar verantwoording afgelegd,
zowel inhoudelijk als financieel, aan achtereenvolgens de Stuurgroep, het college van
Burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van Roosendaal omtrent de
coördinatie en organisatie van de activiteiten in het kader van Roosendaal 750 jaar.

Op basis van de inhoud van dit rapport verzoekt de Stichting Roosendaal 750 jaar tevens om
decharge van Stuurgroep, college van Burgemeester en wethouders en van de
gemeenteraad.

ln 2016 is door het college van Burgemeester en wethouders opdracht gegeven aan een
speciaal hiervoor opgerichte Stichting RoosendaalTS0 jaar om het feestjaar 2018 ter
gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Roosendaal te coördineren en te organiseren.

De redenen om de organisatie bij een Stichting weg te leggen waren:

. Gebruik maken van expertise en competenties in de samenleving

. Subsidies kunnen door deze Stichting aangevraagd worden

. Geldstromen zijn duidelijk en transparant

. Verantwoordelijkheid omtrent organisatie ligt bij de Stichting

. Past binnen visie van gemeente om taken extern te beleggen

De taken van de Stichting werden als volgt omschreven:

. Algemene regie en aansturing activiteiten

. Opstellen programma in hoofdlijnen en opdrachten uitzetten

. Zorgen voor bemensing van de verschillende werkgroepen

. Bestuurlijk verantwoordelijk voor alle activiteiten

. Aanvragen subsidies bij derden, beoordelen ideeën inclusief het beschikbaar stellen
van budgetten.

. Financiële administratie en opstellen en bijstellen begroting

. Algehele coördinatie communicatie en sponsoring

. Terugkoppeling en verantwoording afleggen aan de Stuurgroep en college

De Stichting werd statutair vastgelegd bij de notaris op 12 oktober 2016 met de volgende
leden:

. Cor Verbogt, voorzitter
o Toon van Oers, secretaris
. Ruud van Dijk, penningmeester
o Annelieke Danen
¡ Rianne Laseroms
. René Mol
. Eric Jansen
o Floor Bleijenberg
o Rens van den Oever
¡ Menno Nefs
o Ruud van Osta
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De ambtelijke ondersteuning werd gegeven door: Corné Rommens, Moniek ljzermans,
Willemijn Goosen (tot en met september 2Q17), Fabiënne van Eekelen (vanaf april 2018) en
Marco Mathijssen.

De Stichting is begonnen met het opstellen van een Missie, Visie en Ambitie:

Missie:

Stimuleren dat de Roosendalers samen met plezier en enthousiasme het 750 jarig feest
organiseren.

Visie

Het hele jaar door gaan Roosendalers zelf initiatieven ontplooien om het feest vorm
en inhoud te geven

Het feest verbindt Roosendalers door het samenbrengen van initiatieven, creativiteit
en uitvoeringskracht in nieuwe en bestaande evenementen
De activiteiten tijdens het feest zijn origineel, creatief en dragen bij aan het historisch
of toekomstig besef over Roosendaal bij de Roosendaler
Het feest is een investering in nieuwe toekomstige initiatieven die ertoe bijdragen dat
inwoners trots zijn op Roosendaal

Ambitie

ln september 2018 is er een feestweek waaraan elke Roosendaler de kans krijgt om
mee te doen
De stichting initieert en faciliteert de feestweek en zij zorgl dat daarbinnen een
kwalitatief hoogstaand en verantwoord openluchtspektakel wordt georganiseerd

De feestweek vindt plaats van 2l tot en met 30 september 2018, waarin ook het
Roosendaals Treffen een plaats krijgt. Hierdoor schuift dit evenement een jaar op.

Naast de Stichting werd ook een Stuurgroep opgericht, bestaande uit: burgemeester
Jacques Niederer, wethouder Hans Verbraak, Joseph Dekkers, Wim van den Goorbergh en
Jan Pelle.

De taken van de Stuurgroep waren:

. Toezicht houden op de Stichting zowel organisatorisch als financieel

. Bewaken van Missie, Visie en Ambitie van Stichting

. Fungeren als klankbord en denktank voor de Stichting

. Katalysator bij vastlopen van bepaalde zaken

. lnterventie indien noodzakelijk

. lnzet van netwerken om de festiviteiten te promoten en mensen enthousiast te maken

. Advisering aan het college

Op 17 oktober 2016 werd in schouwburg De Kring een eerste informatieavond gehouden,
waar heel veel ideeën door inwoners en organisaties werden verzameld. Daarnaast heeft de
Stichting mede op basis van die ideeön maar ook los hiervan een aantal gesprekken
gevoerd met organisaties, die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het feestjaar.

Aan de hand van de verschillende ideeën en gesprekken is een eerste programma en
begroting opgesteld.

a

a

a

a

a

a

a
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Om het totale programma te kunnen realiseren was een bedrag benodigd van € 750.000.

ln de vergadering van 5 september heeft het college van Burgemeester en wethouders
besloten om aan de gemeenteraad een voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van
een budget € 500.000 en garant te staan voor een bedrag van € 250.000.

De Stichting had een inspanningsverplichting, die in een overeenkomst is vastgelegd om
deze € 250.000 zelf aan inkomsten te venruerven.

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het gevraagde budget van
€ 500.000 beschikbaar te stellen en garant te staan voor de overige € 250.000.
Op basis van deze besluiten is een overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting
Roosendaal TSO jaar opgesteld, waarin de Stuurgroep een belangrijke adviserende rol heeft
gehad.

Op basis van de besluitvorming van het college en de gemeenteraad kon de Stichting het
programma concreet invullen en overeenkomsten afsluiten.

Een gedeelte van de overeenkomsten en afspraken was al vastgelegd in verband met de
benodigde voorbereidingstijd, binnen het budget van € 200.000, dat eerder door de
gemeenteraad ter beschikking was gesteld.

ln hoofdstuk 2 kunt u lezen welke activiteiten uiteindelijk zijn gerealiseerd (programma) en in
hoofdstuk 3 welke projecten zijn uitgevoerd.

ln hoofdstuk 4 is een opsomming gemaakt van de projecten, die uiteindelijk niet gehonoreerd
zijn omdat ze niet voldeden aan de Missie en Visie van de Stichting.

ln hoofdstuk 5 vindt u de financiële verantwoording van het feestjaar, in hoofdstuk 6 wordt
beschreven hoe de communicatie en marketing is georganiseerd en de rapportage wordt in
hoofdstuk 7 afgesloten met een aantal aanbevelingen.
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2.Programma

2 januari: Opening Feestiaar tijdens Nieuwjaarsreceptie

Het feestjaar werd officieel geopend tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Roosendaal. Het officiële openingsmoment bestond uit het drukken op een rode
knop door burgemeester Jacques Niederer en de voorzitter van de Stichting Roosendaal 750
jaar, waarbij het logo van Roosendaal 750 jaar op de tv-toren werd geprojecteerd.
De muziek werd verzorgd door'Start Spreading the News' en er waren toespraken van de
burgemeester en de Gast van de burgemeester Bart Hop.

De stadsdichter Eric van Deelen las een gedicht voor dat in het teken stond van het 750 jarig
bestaan van Roosendaal.

9 tot en met l3 februari: Garnavalsfeest in het teken van Roosendaal 750 jaar: 'Das
m'n Stadje'

Met het motto 'Das m'n Stadje'werd ingespeeld op het feestjaar en in het kader van het
feestjaar werd een speciale tentoonstelling georganiseerd met als thema 'De narren in de
stad Roosendaal'. Deze tentoonstelling werd op 11 januari officieel geopend door Markus I

en was tot en met 3 februari 2019 te bewonderen in de Rabobankgalerie van schouwburg De
Kring.

30 maart tot en met 4 april: Nostalgische Voorjaarskermis

Een lang gekoesterde wens van kermis- en marktmeester Corné Kriesels ging in vervulling
door het organiseren van een Nostalgische Voorjaarskermis, die meteen de grootste van
Nederland werd. Er waren 35 nostalgische attracties te bewonderen, waaronder een
spiegeltent, die ter beschikking werd gesteld aan de Vereniging Horeca Oude Markt. ln
Parrotia waren twee miniatuurkermissen te bewonderen, die door een aantal scholen
bezocht werden.

Er werd verder een kleunruedstrijd gehouden, waarbij in totaal 5 dagkaarten te winnen waren
voor het gehele gezin, waarbij alle attracties gedurende de dag allemaal gratis toegankelijk
waren. De dagkaarten werden geschonken door de gezamenlijke kermisexploitanten.

Op vrijdagmiddag 30 maart werd de kermis officieel geopend door wethouder Cees Lok,
waarbij hij ook de prijzen uitreikte van bovengenoemde kleuruvedstrijd.

Op vrijdagavond werd het speciaal voor het feestjaar gebrouwen bier het'Blond Rooske'
officieel geTntroduceerd. Over de totstandkoming van dit bier: zie projecten.
Vanwege het grote succes en de vele positieve reacties krijgt de Nostalgische
Voorjaarskermis een vervolg in 2019 en wel van 17 tot en met22 april.

8 apriltot en met2l oktober: Jazz750

Het jubileumjaar werd aangegrepen om de Jazzmuziek in Roosendaal nieuw leven in te
blazen.

Op 8 april, 17 juni,1 juli, 9 september en 7 oktober vond in theatercafé van schouwburg de
Kring een aantaljamsessies plaats. Het jazzproject werd afgesloten met een zeer goed
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bezocht slotconcert op zondag 21 oktober in de grote zaalvan schouwburg De Kring met
o.a. de Roosendaalse grootheden op het gebied van de jazz: Jack van Poll en Hein van de
Geijn. Op het slotconcert waren tevens optredens van diverse talenten, die van zich hadden
laten horen tijdens de jamsessies.

Vanwege het grote succes is inmiddels de Stichting Jazz750 jaar opgericht en krijgt vanaf
2019 de jazzmuziek een vaste plaats op de culturele agenda van Roosendaal.

9 juni: Leerlingenmuziekdag Tongerloplein

Door de Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo I T-plein werd op zaterdag 9 juni een
Leerlingenmuziekdag georganiseerd op het Tongerloplein met medewerking van
Muziekvereniging Roosendaal, muziekvereniging De Gildezonen, A Different Tune, het
kinderkoor van Martine van de Kar en leerlingen van het Norbertus-Gertrudiscollege.

Op deze dag werd tevens het zogenaamde 'Benkske' aangeboden door de Commissaris van
de Koning van Noord-Brabant, Wim van de Donk aan burgemeester Jacques Niederer en
daarmee aan de stad. Het'Benkske' heeft een mooie plaats gekregen op het Tongerloplein.

De Leerlingenmuziekdag krijgt in 2019 een vervolg met de tweede editie.

Diverse data: Carillon viert 750 jaar Roosendaal mee

De beiaardier van Roosendaal, Toni Raats heeft in het kader van het feestjaar diverse
activiteiten georganiseerd rondom het Carillon.

Op 19 juni, 3 juli, 17 juli, 31 juli en 14 augustus bespeelden beiaardiers uit het hele land het
Carillon tijden de zogenaamde Zomeravond Beiaardconcerten.
Op 28 augustus was in de tuin van het Tongerlohuys een concert met Smidje Verholen en op
11 september in dezelfde tuin een concert met het herenensemble 'Stramien'.
Op 18 september was er een concert samen met zangeres Esmée Elbers.
Tot slot was het Carillon met Toni Raats een belangrijk onderdeel van de productie 'KIJK
ons... Roosendaal' op 27,28 en 29 september.

23 juni: Romeo en Julia: een romance in Roosendaal

Door Muziekvereniging Roosendaal en de Stichting Jong werd een Roosendaalse variant op
het verhaal van 'Romeo en Julia' ten tonele gebracht op het Tongerloplein.

5 juli: Beach Event Roosendaal

Het jaarlijkse Beach Event werd in het kader van Roosendaal 750 jaar uitgebreid met de
donderdag, waarvoor scholen en bedrijven waren uitgenodigd om kennis te maken met dit
evenement.

ll juli: Nationale Jeugdronde

De Nationale Jeugdronde van 9 tot en met 15 juli stond 1 1 juli 's middags in het teken van
Roosendaal TS0 jaar met een historische puzzeletappe door Roosendaal. De fietstocht
leidde langs gedenkwaardige plekken in Roosendaal.

I september: lQ Zwaaigatconcert

Helaas gooide de 'Blauwalg' roet in het eten om er op deze dag een echt'Zwaaigatconcert'
van te maken met een ponton op het water.
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Maar het concert op de in allerijl gekozen alternatieve locatie, het zogenaamde 'Suikerplein'
was er niet minder om. De organisator van het concert, het lQ Aarmoeinieke had een aantal
gasten uitgenodigd: Mat Broos, Marion Emmerik, Martine van de Kar, Vocalgroup Nouveau
en mannenkoor Concordia. Tezamen brachten zij een prachtige uitvoering, waarbij volop
meegezongen en mee gezwaaid werd door het publiek, dat in groten getale (naar schatting
zo'n 1500 bezoekers) was opgekomen.

Het concert stond tevens in het teken van de officiële start van de werkzaamheden in
Stadsoevers en werd afgesloten met een prachtige vuurwerkshow verzorgd door Vesta
Vuuruerk.

21 september: Opening Feestweek door Valley Sound Big Band, HIP en diverse
solisten

De feestweek, die onder regie van de Stichting Roosendaal 750 jaar en met ondersteuning
van Zento werd georganiseerd, werd geopend door de Valley Sound Big Band met een
spetterend muzikaal programma en een uiteenlopend en swingend repertoire op een groot
podium op de Markt. Speciaal voor deze avond had de band een aantal muzikale gasten
uitgenodigd, dat de avond helemaal compleet maakte: HlP, Stef Broos, Matt Broos, Claudia
Camu, Leonardus, Sophie Mol en Haroun Hijman.

De absolute uitsmijter van de avond was Just Like Robbie Williams, de Nederlandse
lookalike van Robbie Williams.

Ondanks het mindere weer trok de avond zo'n kleine 2.000 bezoekers

22 september: Rooskleurig Festival

Door Trophies Events werd de 1" editie van het Rooskleurig Festival georganiseerd met
diverse muzikale en multiculturele activiteiten op Tongerloplein, Bloemenmarkt en de Markt.

Helaas regende het de gehele dag, waardoor het aantal bezoekers op de Bloemenmarkt en
het Tongerloplein tegenviel.

Op de Markt kwam het publiek pas later op de middag en gelukkig trok de hoofdact van de
dag, Nielson, ondanks het slechte weer toch nog zo'n 4.000 bezoekers.

Door het uitdelen van regenponcho's door de Stichting bleef het publiek de rest van de
avond hangen bij het Q-Music foute uur en de Roosendaals DJ Seaze en kreeg het festival
alsnog een heel mooi slot.

23 september: Roosendaals Treffen

Vanwege de slechte weersvoorspellingen voor zondag 23 september, werd op vrijdag reeds
besloten om het Roosendaals Treffen niet door te laten gaan, zodat de deelnemers tijdig
geTnformeerd konden worden. Op de dag zelf bleek dat dit de enige juiste beslissing was.
Het Roosendaals Treffen vindt nu plaats op zondag 29 september 2019.

22 en 23 september: Kunsten onder I Dak

Op zaterdag 22 en zondag 23 september werd de 4" editie georganiseerd van 'Kunsten onder
1 Dak' in de Sint Jan. Deze editie stond geheel in het teken van Roosendaal 750 jaar en in
totaal namen ruim 80 kunstenaars deel aan deze expositie. ln totaal brachten 2.686 mensen
een bezoek aan de expositie.

Op zaterdag 22 september werd tijdens de expositie het 1u exemplaar van het boek 'ln een
plaats genaamd Roosendaal' door Ben Maas uitgereikt aan burgemeester Jacques Niederer.
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23 september: Goncert duo Animato

Het duo 'Animato' met de Roosendaalse pianiste 'Angèle van Haaren en de Franse fluitist
Jean Marc Cacchia gaf op 23 september een klassiek concert in de kleine zaal van
schouwburg de Kring. Met werken van onder andere Mozart en Schubert.

Na het concert werden nog schilderijen geveild, waarvan de opbrengst, evenals de vrijwillige
bijdrage aan het concert, ten goede kwam aan Villa Pardoes.

27,28 en 29 september: KIJK ons....Roosendaal

Eén van de ambities van de Stichting Roosendaal TS0 jaar was het realiseren van een
Openluchtspektakel in de feestweek in september.

Muziekvereniging Roosendaal had hiervoor reeds eind 2016 een idee aangedragen en het
vertrouwen van de Stichting gekregen om het Openluchtspektakel te organiseren.

Dit resulteerde in een Totaaltheatervoorstelling met muziek, zang, toneel en dans, waarin het
DNA van Roosendaal in een viertal thema's werd uitgebeeld: Natuur, Historie, Economie en
Dynamiek. Met o.a. prachtige zangsolo's van Martine van de Kar en Julia Schutten en een
schitterende hoofdrol voor Sara van Gaans.

De voorstelling, die 3 keer uitverkocht was met in totaal bijna 3.000 bezoekers, werd
afgesloten met een carnavaleske toegift met het liedje: Zqd'ok in Roosendaol gebore' met
zang van Jasper van de Bosch.

Op donderdag 27 september bracht de Commissaris van de Koníng, Wim van de Donk een
bezoek aan de voorstelling.

30 september: Oecumenische dienst op de Markt

Op de Markt werd door de Raad van Kerken een Oecumenische dienst georganiseerd. De
Stichting heeft diverse malen overleg gepleegd om daar ook andere
geloofsgemeenschappen bij te betrekken, maar dat is (nog) geen haalbare kaart gebleken.

30 september: Stadsbrunch op voorterrein van museum Tongerlo.

Er is in eerste instantie diverse malen met de horeca overlegd om de Stadsbrunch te
organiseren. Daarbij is een aantal voorstellen de revue gepasseerd, maar dat heeft niet tot
het gewenste resultaat geleid. Uiteindelijk is de organisatie door de Stichting zelf opgepakt
en door sponsoring van de Sligro, Van den Biggelaar Koffie en de Rabobank met ruim 300
deelnemers een groot succes.

30 september: Afsluiting project'Roosendaal, One World'

ln het kader van dit project vonden van 2l tot en met 30 september diverse voorstellingen
plaats georganiseerd door'Roosendaal Danst'. De afsluiting vond plaats op de Markt met
ruim 200 dansers.

30 september: Afsluiting feestweek op de Markt

De feestweek werd afgesloten met een spetterend optreden van lmpakt!

5 november: Verjaardag Roosendaal

De verjaardag van Roosendaal begon om 14.00 uur met 't Roosendaals Uurke voor ouderen
in de grote zaalvan schouwburg de Kring m.m.v. lQ Aarmoeinieke, Joss Hopstaken, Trudie
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Stalpers en de cabaretgroep van Groenhuysen. De organisatie was in handen van de
Stichting Roosendaal TSO jaar, Groenhuysen en de Kring.

Om 15.00 uur werden alle jarigen op deze dag, die zich hadden opgegeven bij de Stichting
ontvangen in de burgerzaal van het Oude Raadhuis en om 15.30 uur toegesproken door
burgemeester Jacques Niederer.

Alle jarigen gingen in stoet met muziek van een gelegenheidsband van Roosendaalse
muzikanten onder leiding van Anny Consemulder naar het Emile van Loonpark, waar het
kunstwerk d'Ouwe Sok van Léon Vermunt en Ruben van de Ven officieel werd onthuld door
burgemeester Jacques Niederer. De totstandkoming van het kunstwerk wordt in hoofdstuk 3
( Prolecten) uiteengezet.

13,14 en 15 december: Grande Finale Roosendaal 750 jaar

ln de grote zaalvan schouwburg De Kring werd muzikaalteruggekeken op hetfeestjaar. Dit
werd verzorgd door een speciaal hiervoor uit alle muzikale geledingen in de gemeente
Roosendaal samengesteld orkest, dat onder leiding stond van Bart van Gorp. Bart schreef
ook alle muziek voor deze voorstelling. De productieleider was Mark Stroop en Peter Bogers
tekende voor de regie.

Op de laatste avond werden de leden van de Stichting Roosendaal TS0 jaar in het zonnetje
gezet en kregen uit handen van burgemeester Jacques Niederer een bos bloemen en het
boek'ln een plaats genaamd Roosendaal' uitgereikt.

Het feestjaar werd afgesloten, zoals het ook officieel was begonnen, namelijk met een druk
op de rode knop door de burgemeester en de voorzitter van de Stichting Roosendaal 750
jaar, Cor Verbogt. Maar deze keer werd de projectie van het logo op de TV{oren
uitgeschakeld.

Daarmee kwam een einde aan een zeer enerverend feestjaar.

Activiteiten die door de Stichting financieel zijn ondersteund:

. Walking Footballtoernooi: prijzen

. Halve Marathon: bijdrage in de medailles met logo Roosendaal 750 jaar

. Blommenkindersfestival: logo op t-shirts vrijwilligers

. Dijkpop: logo op poster

. Natuurmonumenten: bijdrage op kosten wandeling. Open Monumentendag: bijdrage in schrijven tweetal composities

. lntocht Sint Nicolaas: bijdrage in legpuzzeltjes

. Draai van de Kaai: veel reclame in ruil voor financiële bijdrage. Winterplein: bijdrage in uitgeven gratis kaartjes op 30 en 31 december en 1 en 2
januari.

Activiteiten, die in 2018 voor de eerste keer zijn georganiseerd en in 20lg een vervolg
krijgen:

. NostalgischeVoorjaarskermis
o Jazz750
. Leerlingenmuziekdag
r Uitbreiding van de Gedichtenroute
o Rooskleurig Festival
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¡ Walking Footbal
. Roosendaal Geniet Tour

Daarnaast zijn de fietsroutes, die in 2018 zijn samengesteld in het kader van Roosendaal
750 jaar, uiteraard in 2019 en volgende jaren ook nog beschikbaar bij de WV.

Verder is het aan te bevelen om in overleg met de horeca te bekijken of ook de Stadsbrunch
een vervolg zou kunnen krijgen.
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3. Projecten:

Boek

ln het kader van het feestjaar is op initiatief van Ben Maas het boek 'ln een plaats genaamd
Roosendaal' uitgebracht. Naast Ben Maas werd er door de volgende schrijvers medewerking
verleend aan het boek: Marius Broos, Joss Hopstaken, Kees Jongmans, Bert Nijman, Bert
van Gastel, Hans de Jong, Eric van Deelen en Vif Jansen. De eerst druk van 1250
exemplaren is uitverkocht. Momenteel vindt de verkoop van de tweede druk plaats.

Blond Rooske

Ter gelegenheid van het feestjaar werd een jubileumbier gebrouwen.
Het winnende bier van Tony Aarden werd gekozen uit maar liefst 14 inzendingen.

De naam 'Blond Rooske'werd gekozen uit zo'n 150 inzendingen.
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is het bier officieel geÏntroduceerd op 30 maart tijdens de
Nostalgische voorjaarskermis. Het bier werd in grote mate geconsumeerd en al heel snel
was een tweede brouwproces noodzakelijk.

Tentoonstelling "Reis door Roosendaal in 750 dingen"

Deze tentoonstelling zou oorspronkelijk plaatsvinden van 30 juni tot en met 11 november,
maar is wegens succes verlengd tot 6 januari 2019.

De tentoonstelling gaf een prima beeld van de historie van 750 jaar Roosendaal.

ln totaal hebben 5.000 mensen de tentoonstelling bezocht.

Roosendaals Rollend Reisbureau

Door Cultuurcompaan is een educatief programma ontwikkeld voor de basisscholen. De
scholen werden bezocht met een speciale aanhanger. Met het programma maakten
leerlingen kennis met de bijzonderheden van Roosendaal.

ln totaal zijn er 15 scholen en 76 klassen bezocht door de 'reisleider'. ln totaal ruim 1800
kinderen.

D'ouwe sok

Door Léon Vermunt en Ruben van de Ven is in samenwerking met ruim 300 Roosendalers
een kunstwerk ontworpen, dat een plaats heeft gekregen in het Emile van Loonpark en op 5
november is onthuld door de burgemeester, Cor Verbogt, Adrie Heeren (76) en Jurre van
Kruistum (4). Het kunstwerk bevat een tijdscapsule, die op 20 december is geplaatst en
dichtgelast en in 2068 weer zal worden geopend.

Voor het kunstwerk zelf konden inwoners van Roosendaal op een wassen driehoek een
eigen ontwerp maken, dat daarna in brons is gegoten en een onderdeel vormt van het totale
kunstwerk.

Voor de tijdscapsule konden er spullen aangeleverd worden, hetgeen uiteraard ook door de
Stichting zelf is gebeurd, onder andere het boek, een vlag en diverse foto's.
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Roosendaal in 750 kleuren.

Peet Quintus heeft in samenwerking met 749 inwoners van Roosendaal 750 schilderijtjes
gemaakt, die zijn samengevoegd tot één kunstwerk, dat een mooie plaats heeft gekregen in
schouwburg De Kring. Dit kunstwerk is door de burgemeester onthuld op 10 december 2018.

Fietsroutes Wielerzomer

Door de werkgroep Wielerzomer is in samenwerking met de VW een 20{alfietsroutes
ontwikkeld met een gezamenlijke lengte van 750 kilometer. Alle routes starten in het centrum
van Roosendaal. Wie alle routes aflegde kreeg een leuke herinnering.

Deze fietsroutes zijn uiteraard de komende jaren nog steeds te verkrijgen bij de VW en dus
te rijden.

De Roosendaalse Gedichtenroute

Door de Stadsdichter Eric van Deelen is een gedichtenroute ontwikkeld en verder vorm
gegeven met ondersteuning van de WV. Bij elk markeerpunt in de route kun je via een
speciaal hiervoor ontwikkelde app een gedicht beluisteren dat past bij de locatie waarop je
op dat moment staat. De route zal in het kader van 75 jaar bevrijding verder uitgebreid
worden met locaties die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en/of de bevrijding van
Roosendaal.

Roosendaal Geniet Tour

Door de horeca is een stempelkaart ontwikkeld, ontworpen door Bob Martens en Benjamin
Scheltema, waarbijje bij de deelnemende horecagelegenheden stempels kunt sparen door
een bepaald drankje of gerechtje te bestellen.

Bij een volle kaart ontving je een Roosendaal 750 jaar pin.

Dit prolect krijgt, zij het in een iets andere vorm, een vervolg in 2019

CD'Roosendaal, stad van mijn hart'

Door de Stichting Roosendaal 750 jaar is een CD samengesteld met 15 Roosendaalse
liedjes, o.a. Mijn Stadje, Roosendaals Lieke, Zwaaigatlied en Zijd'ok in Roosendaol gebòòre.
De eerste CD is op 7 december uitgereikt aan Corné Rommens en inmiddels is een groot
aantal CD's al verkocht.

DVD KIJK ons...Roosendaal

Van deze voorstelling is een DVD gemaakt, die in december in de verkoop is gegaan.

Diverse projecten/activiteiten die zijn vermeld op Facebook en/of de website van
Roosendaal 750 jaar

O.a. opener 750 )aar, postzegels, Roosendaler (munt), geschenkenpakket van Looma,
feestweekend 3 en 4 november van Collectief/Rosada, diverse projecten op basisscholen en
kunstproject van Geert Koevoets (leerlingen Nobertus-Gertrudis met lokale kunstenaars).
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4.Voorstellen, die niet gehonoreerd zijn of
door voorsteller niet meer ztjn uitgewerkt.

o ldee Karel Schrooyen voor Openluchtspektakel
o Voorstel nieuw logo Karel Schrooyen (twee keer)
o De ideeën van Vic Wendel, met uitzondering van expositie van foto's, wandel- en

fietsroutes, brommerrally (bestaand initiatief van Stichting Blommenkinders),
kunstenaarsexpositie en sportinitiatief op Vierhoeven

o Voorstelwerkgroep feestconcert i.o. (Wil Broos) om Ernst Hutter & Die Egerländer
Musikanten naar Roosendaal te halen

o Voorstel van Berry van Wijk om 750 bomen te gaan planten
. Night of the Proms. Wel is voorsteller Eef Stoopendaal betrokken bij andere projecten
. Naspelen van de bevrijding van Roosendaal, wordt meegenomen bij viering 75 jaar

bevrijding.
o Diverse voorstellen herinneringsmunten e.d. Wel is aangeven dat initiatiefnemers op

eigen risico zelf wel het initiatief mochten nemen en daarbij mocht het logo ook
gebruikt worden. Zo is onder meer de 'loper' met carnaval en de 'Roosendaalder'
(munt) tot stand gekomen.

. Zuil met aftellen naar feestjaar
o Tullepetaonse spelen
o Kunstwerk lrma Hopstaken
. Midwinterfeest
. Back tot the fifties
. Ut Roosenbandje
r Verzoek van Stichting Alzheimer om bijdrage in koffie en lekkernij. Wel is via

Roosendaal, One World een bijdrage aan deze stichting verleend.
o Verzoek van Rugbyclub Bakero om fínanciële ondersteuning t.g.v. hun 40 jarig

bestaan.
. Een aantal ideeën van Frank Roks. Heeft na oriënterend gesprek over zijn ideeën

geen concrete voorstellen meer ingediend.
. Voorstel van Carlo Laros voor reünie Trommelaere is niet haalbaar gebleken
o Voorstel voor éénmalige verlenging van de kermis
. Voorstel Maaike Matthijssen en Suzanne Coppens voor organisatie van grote

Stadskwis is door hen niet verder uitgewerkt.
o Voorstel van Harmonie Gildezonen voor organisatie Maestro op 3 november. Zij

hebben wel subsidie van gemeente gekregen en project is uiteindelijk met succes
doorgegaan.

o Voorstel Horeca voor opwaardering Tapage door aandacht te schenken aan muzikaal
talent uit Roosendaal.

. Project Marijke Maas

Helaas kon het project Fun Run Roosendaal, dat wel door de Stichting was gehonoreerd niet
doorgaan.
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5. F¡ nanc¡ële verantwoord i n g

De gemeenteraad heeft zoals in de inleiding is aangegeven een bedrag van € 500.000
beschikbaar gesteld voor de organisatie van het feestjaar Roosendaal TSO jaar.

Daarnaast stond de gemeente garant voor een bedrag van € 250.000, waarvoor een
inspanningsverplichting gold voor de Stichting Roosendaal TS0 jaar om dit bedrag zelf te
verwerven.

De Stichting heeft deze inspanningsverplichting als volgt vorm gegeven

Aanvraqen subsidies:

De Stichting heeft subsidie aangevraagd bij het Prins Bernard Cultuurfonds, Het VSB fonds
en het cultuurfond van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Helaas heeft de Stichting van alle 3 organisaties een afwijzing gekregen

Sponsorinq

De Stichting heeft 2 supersponsors kunnen verwerven: de Rabobank en Voets Assurantiën-
NHl816 verzekeringen.

Daarnaast ook nog 3 hoofdsponsoren: Zento bureau voor lmpact, DGD Administratie- en
Belastingadviseurs en McArthur Glen Designer Outlet Rosada.

Daarnaast een aantal sponsororen, sub-sponsoren en begunstigers. ln totaal 32 sponsoren.
Er is zeer intensief gezocht naar meer sponsoren, waarbij ruim 250 bedrijven zijn benaderd,
maar dat heeft niet geleid tot nog meer sponsoren.

Een aantal sponsoren heeft gesponsord in natura, zoals bijvoorbeeld bij het kunstwerk
D'Ouwe Sok.

ln totaal is een bedrag aan sponsoring binnengehaald van € 49.400.

De sponsoring in natura (kosten die niet gemaakt zijn hoeven te worden) bedraagt afgerond
€ 25.000.

Daarnaast heeft de Stichting grotendeels mee kunnen liften in de publiciteit en middelen, die
de VW toch al uitgeeft.

Tot slot is zoals ook in hoofdstuk 6 wordt aangegeven door de verschillende media een
prima medewerking verleend. Het is lastig om dat in geld uit te drukken, maar wel kan
geconcludeerd worden dat door deze prima medewerking de kosten voor publiciteit konden
worden beperkt.

Joost van Roosmalenfonds

Van het Joost van Roosmalenfonds is een bedrag van € 50.000 ontvangen, dat is toegekend
aan de volgende projecten: boek, Kijk ons..Roosendaal, Rollend Reisbureau en het
Zomerfestival.
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Entréeqelden en overioe inkomsten.

Bij Kijk ons..Roosendaal en de Grande Finale is gewerkt met entrée. Daarnaast is een boek
en cd uitgebracht, dat ook inkomsten heeft gegenereerd. En is er ook een bijdrage gevraagd
bij de Stadsbrunch.

ln totaal is hiermee een bedrag geÏncasseerd van €.72.539.

Voorschot qarantiestell ino

Om aan een aantalfinanciële verplichtingen te kunnen voldoen is door de gemeente van het
totale bedrag van de garantiestelling in december 2018 een voorschot uitbetaald van
€ 100.000.

Met bovenstaande komen we tot het volgende overzicht aan inkomsten

Totaal aan inkomsten € 761.939

Bij de uitgaven heeft de Stichting Roosendaal TS0 jaar altijd een kritische houding
aangenomen en elke aanvraag zorgvuldig getoetst aan de Missie en de Visie.
Daardoor konden de kosten in de hand gehouden worden.

Het overzicht van uitgaven ziet er als volgt uit:

Bijdrage gemeente inclusief voorschot garantie
Sponsoring
Joost van Roosmalenfonds
Entréegelden
Boekverkoop
CD Verkoop

Kunst en Cultuur
Facilitair
Sport
Boek
Com m u nicatie/Marketing
Algemene Kosten

€ 600.000
€ 49.400
€ 50.000
€ 27.012
€ 40.618
€ 4.909

€ 359.694
€.186.277
€ 17.750
€ 33.362
€ 50.230
€ 63.736

ïotaal aan uitgaven €.711.049

Van het voorschot van € 100.000 kan dus een bedrag van € 50.890 teruggestort worden
naar de gemeente.

De Stichting RoosendaalTS}jaar is van mening datzij haar uiterste best heeft gedaan om
de inspanningsverplichting uit te voeren, omdat deze voor 80 % is gerealiseerd.

En dat het feest t.g.v. het 750 jarig bestaan van Roosendaal uiteindelijk € 549.110 heeft
gekost.
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6. Gommunicatie
Dankzij een fantastische medewerking van de Roosendaalse Bode, BN/De Stem, Zuidwesþ
TV, WV, Ersa en het fotografencollectief (Timo Reisiger, Hans van Damme, Peter van de
Molengraaf, Leo de Jaeger en Jan Hendriks) heeft Roosendaal 750 jaar enorm veel
publiciteit gekregen. Zowel qua communicatie als marketing.

De middelen die daarbij zijn ingezet zijn:

- Een speciale krant verzorgd door de Roosendaalse Bode die in december 2017 huis
aan huis is verspreid

- Diverse (historische) artikelen in de Roosendaalse Bode
- Banieren op de Sint Jan bij Nostalgische voorjaarskermis en feestweek
- Diverse opnames en reportages van Zuidwest-tv
- Diverse artikelen in de Roosendaalse Bode en BN/De Stem
- Projectie logo op TV-toren bij Nieuwjaarsreceptie op 2 januari, feestweek van 21 tot

en met 30 september en de Grande Finale op 13, 14 en 15 december
- Website: www.roosendaalT5Oiaar.nl
- Facebookpagina Roosendaal TS0 jaar: de pagina bereikte bijna een miljoen mensen

met de berichten en ongeveer 81.000 mensen reageerden op de berichten, deelden
of liketen ze.

- Vermelding van de activiteiten op de Digibords
- Posters van de activiteiten in de Citydisplay's, Muppies en parkeergarage.
- Spandoekenbijdiverseaciviteiten
- Logo Roosendaal 750 jaar op diverse etalages van winkels in de binnenstad
- Vlaggen met het logo van Roosendaal 750 jaar op het dak van het Stadskantoor en

bij het Oude Raadhuis
- Posters in de binnenstad
- Artikel en vermelding sponsors in de Winterspecial20lS van de VW
- Foto's en filmpjes op website en Facebook
- Filmpjes van alle activiteiten op Youtube
- Aanwezigheid van Piet Paulusma bijde Nostalgische voorjaarskermis
- Logo Roosendaal 750 jaar op kerstverlichting
- Banieren RoosendaalTS0 jaar in de binnenstad, met speciale banieren tijdens de

carnavalsperiode
- Uitingen van het logo op diverse artikelen (particulier initiatief) en overige zaken
- Logo op plastic glazen bij diverse horecagelegenheden
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7. Aanbevelingen, opffierk¡ngen,
aandachtspunten en afspraken.

Aanbevelingen:

. Bekijken of de Stadsbrunch in overleg met de Horeca een vervolg kan krijgen

. De Stichting RoosendaalTSO jaar heeft de ambtelijke ondersteuning als zeer prettig
ervaren. Aanbevolen wordt bij dergelijke grote p@ecten zorg te dragen voor een
goede en meedenkende ambtelijke ondersteuning en ook (financiële) ruimte voor
deskundige externe ondersteuning (zoals dat door Zento is gebeurd in het feestjaar)

r De organisatiestructuur met een Stuurgroep (namens het college) en een
onafhankelijke Stichting heeft goed gewerkt. De aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid waren op de wijze duidelijk geregeld. Bij qua grootte
vergelijkbare projecten is het aan te bevelen om wederom deze organisatiestructuur
en werkwijze toe te passen.

. De wijze waarop gewerkt is met een Missie en Visie kan ook bij het gemeentelijke
cultuurbeleid toegepast worden. Dit geeft meer structuur en alle disciplines komen
aan bod

Opmerkingen:

o Het is echt een feestjaar geworden van door en voor de Roosendalers
o Helaas zijn niet alle doelgroepen bereikt, zoals een aantal geloofsgemeenschappen

en de middelbare scholieren v.w.b. een apart project. Uiteraard zijn deze wel in de
gelegenheid geweest om deel te nemen aan de diverse projecten

. Geconstateerd kan worden dat de Stichting zorgvuldig met het toegekende budget en
garantiestelling is omgegaan

Aandachtspunten:

Aandacht (opmerking vanuit één van de organisatoren) is het tijdstip van subsidie
verlenen. Bij Roosendaal 750 jaar was tijdig bekend welke bijdrage men kreeg in
relatie tot de voorbereidingstijd. Sommige projecten hebben meer dan een jaar (soms
twee jaar) voorbereidingstijd nodig. Het huidige subsidiebeleid van de gemeente biedt
daar geen ruimte voor.
Daarbij te denken aan meerjarenplannen

a

Afspraken:

a

o De boeken, DVD's en CD's die over zijn worden door de Stichting overgedragen aan
de gemeente. Voor de boeken wordt door de gemeente een inkoopsprijs betaald aan
de Stichting. Die kunnen via de gemeente verder verkocht en/of als
representatiegeschenk gebruikt worden
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