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Oproep aan organisatoren van evenementen:

GEZOCHT: Evenementen die nóg beter
gemaakt kunnen worden. Wij denken
graag met u mee
In de gemeente Steenbergen zijn jaarlijks veel mooie evenementen.
Evenementenplatform Steenbergen (EPS) heeft als doel om de kwaliteit en
aantrekkingskracht van deze evenementen nog beter te maken en doet daarom een
oproep aan u: zit u in de organisatie van een evenement en staat u open voor frisse
ideeën om uw evenement nog sterker te maken? Dan zoeken wij u!
EPS heeft op 12 oktober j.l. een avond georganiseerd waarin we in groepsverband
hebben gebrainstormd over de wijze waarop een aantal evenementen beter gemaakt
kunnen worden door inbreng van nieuwe ideeën en vormen van samenwerking. Aan
deze avond hebben Steenbergen Steengoed, Koos Moerenhout Classic en feest comité
Steenbergen aan meegewerkt. De conclusie was, dat het een zeer geslaagde avond is
geweest, waarbij de organisaties verrijkt zijn met suggesties en ideeën.
De eerst volgende bijeenkomst van EPS en verenigingen staat gepland op 10 mei 2017.
Staat u open voor zo’n brainstormsessie voor uw evenement? Stuur dan voor maandag
30 januari 2017 een bericht naar info@evenementenplatformsteenbergen.nl of neem
contact op met één van de bestuursleden van EPS.

OPROEP: Lever uw evenementen aan voor
de evenementenkalender van 2017
Graag zouden wij voor het einde van dit jaar een zo compleet mogelijke
evenementenkalender samenstellen voor 2017. Bij deze willen wij u oproepen om alle
evenementen voor 2017 die u kent in de gemeente Steenbergen per e-mail
(info@evenementenplatformsteenbergen.nl) aan ons kenbaar te maken. Zou u per
evenement minimaal de volgende informatie kunnen aanleveren: Naam Evenement,
Omschrijving Evenement en Datum Evenement.
Data van evenementen welke ieder jaar terugkerend zijn en evenementen waar nog
geen vergunning voor is afgegeven zijn welkom. Hoe eerder het evenement op de
kalender staat, hoe beter. Overlappingen worden op deze manier aanzienlijk
teruggebracht.

Evenementplatform Steenbergen: Met
welke vragen kan ik daar terecht?
In de afgelopen periode is het aantal vragen, verzoeken en meldingen dat bij ons is
binnengekomen flink toegenomen. Dit sterkt ons in de overtuiging dat EPS een
toegevoegde waarde heeft in de gemeente Steenbergen. Echter krijgen wij ook nog
steeds vragen over de exacte rol en doelstellingen van het platform. Welke vragen kan
je nu eigenlijk stellen aan EPS?
Evenementenplatform Steenbergen is een adviesorgaan gericht op het vergroten van de
kwaliteit en aantrekkingskracht van evenementen in de gemeente Steenbergen. En dat
voor zowel bestaande als nieuwe evenementen. EPS adviseert, stimuleert en legt
verbindingen met relevante partijen.
Voorbeelden van vragen waarmee u bij EPS terecht kunt:
• Heb ik een vergunning nodig voor mijn evenement? Zo ja: bij wie moet ik dan zijn?
• Ik heb leuke ideeën voor een evenement, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen.
Wat moet ik doen?
• Welke partijen zouden mij kunnen helpen met het versterken van mijn evenement?
Heeft u een vraag? Stel hem via info@evenementenplatformsteenbergen.nl.

Contactpersonen voor Dinteloord,
Kruisland en Nieuw-Vossemeer
Het dagelijkse bestuur van Evenementenplatform Steenbergen heeft
vertegenwoordiging uit alle kernen van de gemeente Steenbergen.
De contactpersonen voor de kernen Dinteloord, Kruisland en Nieuw-Vossemeer zijn:
Dinteloord: Cees Pellenaars, cees@pellenaarsmediasupport.nl
Kruisland: Edwin Maas, e.maas@decommerce.nl
Nieuw-Vossemeer: Yolanda en Carlo Kools, info@coelies.nl
Bekijk alle leden en bestuur: www.evenementenplatformsteenbergen.nl/ledenbestuur

Overleg EPS met gemeente Steenbergen
Recent is er een overleg geweest tussen EPS en het gemeentebestuur. Gezamenlijk
gaan we ons sterk maken om te komen tot een kwalitatieve goede
evenementenkalender. Voor u en ons allen van belang dat deze goed en tijdig is
ingevuld. Daarom nogmaals de oproep om uw evenement voor 2017 nu reeds aan te
melden. (ook al zijn ze nog niet vergund of aangemeld bij de gemeente).
In 2017 zullen in de Brabantse wal krant alle evenementen van de gemeente
Steenbergen vermeld worden (welke bekend zijn). Deze verschijnt begin mei. Het ligt
ook in de bedoeling dat er jaarlijks een aparte evenementenkrant gaat komen. Dan
moeten echter de evenementen wel bekend zijn.

Het nieuwe jaar 2017 in.
Wij wensen u prettige feestdagen, een zeer goed 2017 en……success met uw organisatie

