Evenementenplatform Steenbergen - nieuwsbrief februari 2019

Haalbaarheidsonderzoek: Glossy
Magazine Natúúrlijk Steenbergen
Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van de uitgave van het glossy promotiemagazine Natúúrlijk Steenbergen over alles wat je kunt beleven in Steenbergen,
Dinteloord, Kruisland, Welberg, De Heen en Nieuw-Vossemeer. In dit magazine zal o.a.
een evenementenkalender opgenomen worden, met alle evenementen die aangemeld zijn
bij Evenementenplatform Steenbergen (EPS) voor een periode van twaalf maanden.
Natúúrlijk Steenbergen! is een samenwerking tussen EPS, gemeente Steenbergen en
Vermeulen Steenbergen. De intentie is dat het magazine verschijnt in een regionale oplage
van ruim 35.000 exemplaren.

Wilt u ervoor zorgen dat uw evenement wordt meegenomen in dit magazine? Stuur deze
dan door naar info@evenementenplatformsteenbergen.nl. Wilt u als organisatie
adverteren? Neem dan contact op met Vermeulen Steenbergen via
info@natuurlijksteenbergen.nl en/of 0167-565930.

Informatieavond over evenementen
In samenwerking met Gemeente Steenbergen is het voornemen om voor verenigingen en
alle organisatoren van evenementen een informatieavond over evenementen te houden
in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit is in navolging van de in september 2017
gehouden inspraakavond over het evenementenbeleid van de gemeente Steenbergen.
Deze avond was bijzonder succesvol en alle aangeleverde input is vervolgens gebruikt bij
de vaststelling van het evenementenbeleid voor de komende jaren.
De informatieavond is erop gericht om antwoord te geven op alle vragen en mogelijke
onduidelijkheden m.b.t. het organiseren van evenementen. U kunt hierbij denken aan
onderwerpen zoals:

• De aanvraag van een vergunning voor een evenement: wanneer, hoe en waarom?
• De melding van een evenement: wanneer, hoe en waarom?
• Verzekeringen omtrent evenementen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering en
evenementenverzekering

• De rol van Evenementenplatform Steenbergen

OPROEP: Lever uw evenementen aan
voor de evenementenkalender
Graag zouden wij een zo compleet mogelijke evenementenkalender samenstellen. Bij deze
willen wij u daarom oproepen om uw evenement per e-mail
(info@evenementenplatformsteenbergen.nl) aan ons kenbaar te maken. Ook als uw
evenement nog niet in detail vaststaat. Zo kunnen we u meenemen in de
evenementenkalender en kan de Gemeente Steenbergen u faciliteren bij de
vergunningaanvraag (o.a. door vooraf al een bericht te sturen naar de organisatoren met
de reeds bekende gegevens ten behoeve van de vergunning (vooraf ingevulde
vergunning)).

Netwerkbijeenkomst: 25 maart a.s.
Op 25 Maart 2019 organiseert EPS weer een avondbijeenkomst voor verenigingen om van
gedachten te wisselen over uitdagingen bij het organiseren van evenementen en eventuele
verbeteringen en vernieuwingen. Elke vereniging wordt uitgenodigd om deze avond actief
te participeren. U kunt zich voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen naar
info@evenementenplatformsteenbergen.nl. Binnenkort volgt er voor deze avond nog een
aparte uitnodiging.

Informatie over de Stuurgroep EPS
Recent heeft Hans Oerlemans afscheid genomen van EPS. Hans is vanaf het begin lid
geweest van onze stuurgroep, maar vanwege zijn verhuizing naar Bergen op Zoom
heeft hij besloten om zijn deelname aan EPS stop te zetten. Wij zijn Hans zeer
dankbaar voor zijn bijdrage de afgelopen jaren en wensen hem veel woonplezier in
Bergen op Zoom.

Gezien het vele mailverkeer en informatieverzoeken hebben wij gezocht naar een
professionele vervanger en die hebben wij gevonden in de persoon van Leo
Adriaansen.

Op de pagina https://evenementenplatformsteenbergen.nl/leden-bestuur/ kunt u de
samenstelling inzien van de stuurgroep en de klankbordgroep van EPS.

Bezoeken aan verenigingen
Inmiddels hebben wij als EPS een tiental verenigingen bezocht om informatie te
geven over EPS en haar rol bij het organiseren van evenementen. Degenen die wij
bezocht hebben, waren hier zeer positief over.

Mocht u hier ook in geïnteresseerd zijn, dan kunt u ons dat laten weten door een emailbericht te sturen naar info@evenementenplatformsteenbergen.nl zodat wij
contact met u op kunnen nemen.

Evenementenplatform Steenbergen bestaat uit een groep inwoners uit alle kernen van de gemeente
Steenbergen. Zij kunnen adviseren bij de opzet van een evenement. Evenementenplatform
Steenbergen is bestemd voor bestaande en nieuwe organisaties van evenementen.

Het Evenementenplatform is tevens een adviesorgaan voor de gemeente Steenbergen.
Evenementenplatform Steenbergen richt zich op alle activiteiten die een publieksbelang hebben in
een of meerdere kernen. Dit telkens met het doel de kwaliteit en aantrekkingskracht te verhogen.
Ook is Evenementenplatform Steenbergen ondersteunend in de communicatie naar Gemeente
Steenbergen en/of naar een breed publiek.

