Verantwoording van toekenning en afwijzing subsidieaanvragen
2018 (t/m oktober)

GRAND PRIX TRIATHLON ZANDVOORT – DEELS GEHONOREERD
Het betreft een triathlon waarbij wordt gezwommen in zee, gefietst op het circuit en gerend door het
dorp. De organisatie heeft als doel om van de GP Triathlon binnen drie jaar een NK te maken, mede
door de unieke locatie in Zandvoort. IFZ vindt het een mooi nieuw initiatief voor Zandvoort waarbij
strand, circuit en dorp worden betrokken.
TROTSBOL – GEHONOREERD
De Trotsbol is een (roze) gebakje dat tijdens Pride@thebeach in diverse (horeca)gelegenheden zal
worden verkocht. IFZ heeft besloten om eenmalig een kleine bijdrage in de organisatie hiervan toe te
kennen om het samenwerken tussen ondernemers en het bedenken van nieuwe initiatieven te
stimuleren.
OVZ PROMOTIE CENTRUM EN WINKELCENTRUM NOORD – NIET GEHONOREERD
De door OVZ ingediende aanvraag is niet gehonoreerd omdat het voorstel niet voldoet aan de
belangrijkste toetsingscriteria. OVZ is geadviseerd om een nieuw voorstel aan het Innovatiefonds te
sturen, daarbij rekening houdend met de toetsingscriteria.
OVZ PROMOTIONELE ACTIVITEITEN DECEMBER 2018 – DEELS GEHONOREERD
In de decembermaand organiseert OVZ diverse activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. Deze
activiteiten zijn in het belang van heel ondernemend Zandvoort. IFZ heeft de aanvraag voor deze
activiteiten gehonoreerd. Uitzondering hierop is de lotenactie van OVZ die voor haar eigen leden
wordt georganiseerd.
STICHTING ZANDVOORTS MUSEUM. TENTOONSTELLING “WE GAAN NAAR ZANDVOORT” – NIET
GEHONOREERD
De aanvraag van het Zandvoorts Museum hebben wij niet kunnen honoreren. Ondanks dat wij het
belang zien van een mooie tentoonstelling voor toeristisch en ondernemend Zandvoort past het niet
binnen de doelstellingen van de Stichting.

OVZ SFEERVERLICHTING – GEHONOREERD
Sfeerverlichting draagt bij aan de uitstraling van het winkel- en uitgaansgebied. Het is van groot
belang voor het toerisme in Zandvoort. Vorig jaar is een verbetering van de sfeerverlichting en
uitbreiding richting Station en Nieuw-Noord gerealiseerd. Vanwege het belang voor heel
ondernemend Zandvoort en voor het toerisme is de aanvraag gehonoreerd.
STICHTING ZEP MUZIEKFESTIVALS ZANDVOORT – DEELS GEHONOREERD
Na evaluatie van de muziekfestivals 2017 bleek dat de bijdrage van IFZ niet heeft geresulteerd in een
kwaliteitsverbetering. In de aanvraag voor 2018 ontbrak eveneens een kwaliteitsverbetering.
Uitzondering hierop was het festival met Radio NL waarvoor een bijdrage uit het fonds is
gehonoreerd.
CAFÉ LAUREL & HARDY, KONINGSNACHT EN KONINGSDAG – NIET GEHONOREERD
De aanvraag van Laurel en Hardy kon niet worden gehonoreerd. Het betrof geen nieuw evenement,
voldeed niet aan de toetsingscriteria en was met name gericht op de eigen doelgroep en reguliere
exploitatie van de onderneming.
PRIDE@THEBEACH – DEELS GEHONOREERD
Het is het zusje van de Amsterdamse Gay Pride, een internationaal bekend en goed bezocht
evenement. Het IFZ erkent de promotionele waarde voor Zandvoort. Om in 2018 een kwaliteitsslag
te kunnen maken heeft IFZ de aanvraag deels gehonoreerd.
PRIDE AT GASTHUISPLEIN – GEHONOREERD
Deze aanvraag voldeed aan de belangrijkste toetsingscriteria. Het betrof een samenwerkingsverband
van drie ondernemers (Rabbel, Het Wapen van Zandvoort en Amsterdam Beach Hotel), een nieuw
evenement (Miss Travestie Noord Holland) en een aanzienlijke financiële inbreng van de drie
ondernemers. Reden voor IFZ om de aanvraag volledig te honoreren.
THE SPOT, HIGHLAND GAMES – DEELS GEHONOREERD
De Highland Games werd door The Spot georganiseerd in het kader het British Festival 2018. Het is
een Schotse sport bestaande uit hamerslingeren, gewicht ver slingeren, steen stoten, boomstam
over de kop gooien en gewicht hoog gooien. Behalve professionals (het betreft een NK, voor het
eerst in Zandvoort) kon ook het publiek meedoen. Mede gezien het belang van het British Festival
voor ondernemend Zandvoort en het toerisme heeft het IFZ besloten om de aanvraag deels te
honoreren.

THE SPOT, BIKES AND BOARDS – NIET GEHONOREERD
The Spot en Circuit Zandvoort organiseren gezamenlijk een evenement waarbij met motoren over
het strand en het circuit wordt geracet.
IFZ heeft de aanvraag niet gehonoreerd omdat niet werd voldaan aan de volgende toetsingscriteria:
innovatief (evenement vond al twee keer eerder plaats), de gevraagde bijdrage t.o.v. de totale
begroting en de eigen bijdrage van de ondernemer(s) t.o.v. de totale begroting. Tevens is het
organiseren van evenementen o.i. onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van beide
ondernemingen.
BEACH PROMOTION, LEONARDO DA VINCI EXPERIENCE – NIET GEHONOREERD
De aanvraag betrof een aanvulling op het EK Zandsculpturen (thema Leonardo da Vinci) op en rond
Art Boulevard Zandvoort (Boulevard de Favauge). Redenen voor IFZ om de aanvraag niet te
honoreren waren: het effect op het toeristisch/economisch belang, de gevraagde bijdrage t.o.v. de
totale begroting en de eigen bijdrage ondernemer. Tevens was reeds een aanzienlijke subsidie
toegekend door het Holland Casino Fonds.
DE BLAUWE LOPER – GEHONOREERD
De Blauwe Loper is een initiatief van Thalassa, Ahoi, Nieuw Unicum en Rotary Zandvoort. Het betreft
een flexibele rolmat die kan worden uitgerold tot de vloedlijn zodat mensen met een rolstoel,
scootmobiel en rollator tot aan de zee kunnen komen. Deze faciliteit zal het aanbod van het
zorgtoerisme in Zandvoort een goede impuls geven en bijdragen aan een positieve uitstraling van
Zandvoort mede omdat het een primeur betreft aan de Nederlandse kust.
BRITISH FESTIVAL, 20 JAAR MAGIE (HARRY POTTER) PAVILJOEN – DEELS GEHONOREERD
In 2018 is het 20 jaar geleden dat het eerste boek van Harry Potter in het Nederlands verscheen. In
het kader van het British Festival werd dat gevierd in een tot Zweinstein omgetoverd strandpaviljoen.
Mede via de uitgeverij zijn fans naar Zandvoort gelokt.
Gezien het belang van het British Festival voor ondernemend Zandvoort en het toerisme heeft IFZ
besloten om de aanvraag deels te honoreren.
RABBEL & MIRACLE MEDIA, ZANDVOORT BASEBALLCAPS – NIET GEHONOREERD
Rabbel & Miracle Media hebben een Zandvoortse Baseballcap ontworpen voor de verkoop aan
derden. Zij vroegen IFZ om een bijdrage in de kosten. Deze aanvraag is niet gehonoreerd omdat niet
werd voldaan aan de belangrijkste toetsingscriteria.
RAPA NUI, GALLOWSTREET ON THE BEACH – NIET GEHONOREERD
Rapa Nui en poppodium Patronaat (Haarlem) organiseerden op 13 september jl. een
muziekevenement met muziekgroep Gallowstreet, diverse DJ’s en een food market. IFZ werd
gevraagd om een subsidie voor een marketingcampagne in de regio.
De aanvraag is niet gehonoreerd omdat het organiseren van dit soort evenementen o.i. deel
uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoering van beide ondernemingen.

