
  
 
Verantwoording van toekenning en afwijzing subsidieaanvragen  
2019 Innovatiefonds Zandvoort 
 
HIP AND HAPPY EVENTS – DEELS GEHONOREERD 
Het betreft een driedaags event wat in het teken staat van “Peace, Love & Music.” Er 
komt een hoofdpodium op het Badhuisplein, open podia op diverse plaatsen 
Zandvoort en er wordt een hippiemarkt georganiseerd. 
Het event is nieuw voor Zandvoort en omdat de verwachting is dat hierdoor een 
nieuw publiek voor Zandvoort wordt aangeboord is besloten de aanvraag deels te 
honoreren. 
 
DORPSFEEST (30 VAN ZANDVOORT) – GEHONOREERD 
Tijdens de “30 van Zandvoort” laat de organisatie een treintje rijden tussen het circuit 
en het dorp. Dit om het verblijf van de wandelaars (die hun spullen op het circuit 
hebben liggen) in het dorp te bevorderen zodat de winkeliers en de horeca in het 
centrum meeprofiteren van de 30 van Zandvoort. 
Door het afzeggen van één van de sponsoren en in het belang van ondernemers en 
horeca in het centrum is besloten wordt om de aanvraag eenmalig te honoreren. 
 
VRIENDEN VAN ZANDVOORT LIVE - GEHONOREERD 
Vrienden van Zandvoort Live is een muzikaal evenement op het Badhuisplein met 
artiesten die een link hebben met Zandvoort (w.o. Jeroen van de Boom, Yves 
Berendse en Loona). Dit evenement wordt georganiseerd door een aantal 
Zandvoortse ondernemers tijdens het evenement “24”. De aanvraag voldoet aan de 
meest belangrijke spelregels zoals innovatief, samenwerking tussen ondernemers, 
eigen financiële inbreng. 
 
TC ZANDVOORT – NIET GEHONOREERD  
Door TC (Tennis Club) Zandvoort is een bijdrage gevraagd voor de organisatie van 
de Playoffs finale Eredivisie Teamtennis 2019.  
Omdat het Innovatiefonds Zandvoort (IFZ) een ondernemersfonds is (van, voor en 
door ondernemers) en TC Zandvoort een sportstichting, kon de aanvraag niet 
worden gehonoreerd. 
  
OVZ SFEERVERLICHTING – GEHONOREERD 
Sfeerverlichting draagt bij aan de uitstraling van het winkel- en uitgaansgebied. 
Vanwege het belang voor heel ondernemend Zandvoort en voor het toerisme is de 
aanvraag gehonoreerd. Jaarlijks wordt gekeken of de sfeerverlichting vanuit het 
fonds kan worden uitgebreid dan wel vernieuwd. 
 
JAPAN BEACH FESTIVAL – DEELS GEHONOREERD 
De aanvraag betreft een Japans Foodfestival dat wordt georganiseerd op het Van 
Fenemaplein. Het festival is nieuw voor Zandvoort en wordt mede georganiseerd 
door diverse Zandvoortse ondernemers. Ook nemen Zandvoortse ondernemers deel 
aan het festival. Redenen voor het IFZ om de aanvraag deels te honoreren, met 
name gericht op een “slecht weer” subsidie. 
 



OBZ (ONDERNEMERS BELANGEN ZANDVOORT) – DEELS 
GEHONOREERD 
OBZ is de koepel van 8 ondernemersverenigingen in Zandvoort. In 2018 is OBZ 
begonnen met een professionaliseringsslag. Doordat de kosten voor de baten 
uitliepen is er in 2018-2019 een gat in de begroting ontstaan. Aan IFZ is gevraagd dit 
gat eenmalig te vullen. In overleg met de Raad van Toezicht is besloten dit verzoek 
deels te honoreren vanwege het belang voor alle ondernemers van een goed 
functionerend OBZ. 
 
STICHTING ZEP  MUZIEKFESTIVALS ZANDVOORT – 
GEHONOREERD 
Stichting ZEP (samenwerkingsverband van diverse horecaondernemers) heeft in 
2019 acht muziekfestivals met diverse podia in het centrum georganiseerd. Na het 
doorvoeren van een kwaliteitsverbetering in 2018 heeft het IFZ besloten om de 
aanvraag 2019 voor de organisatie van deze Muziekfestivals geheel te honoreren.   
 
PRIDE AT THE BEACH - DEELS GEHONOREERD 
Pride at the Beach is onderdeel van Pride Amsterdam. Het evenement trekt drie 
dagen lang een grote groep diverse mensen naar Zandvoort. Veel Zandvoortse 
ondernemers (centrum, strand en horeca) sluiten met hun activiteiten aan bij Pride at 
the Beach. Voldoende redenen om de aanvraag deels te honoreren. 
 
PRIDE AT GASTHUISPLEIN – GEHONOREERD 
Deze aanvraag voldoet wederom aan de belangrijkste spelregels. Het betreft een 
samenwerkingsverband van drie ondernemers (Rabbel, Het Wapen van Zandvoort 
en Amsterdam Beach Hotel), een nieuwe toevoeging aan het evenement (Queen of 
the Beach) en een aanzienlijke financiële inbreng van de drie ondernemers. 
Redenen voor IFZ om de aanvraag volledig te honoreren. 
 
OVZ PAREL VAN GASTVRIJHEID – NIET GEHONOREERD 
De aanvraag betreft het vrijwel volledig financieren van gastheren/gastvrouwen 
tijdens drukke (strand)dagen en evenementen. Ondanks het sympathieke idee is de 
aanvraag niet gehonoreerd omdat deze niet voldeed aan de belangrijkste spelregels 
(innovatief, samenwerking ondernemers, eigen bijdrage). 
 
HOTELNACHT “THE BEACH EDITION” – DEELS GEHONOREERD 
Het betreft een in maart 2020 te organiseren “Zandvoortse” editie van de bekende 
Hotelnacht in Amsterdam. Het beoogde doel is om Amsterdammers en bewoners uit 
de Metropoolregio Amsterdam te laten kennismaken met Zandvoort als ideale 
bestemming voor een weekendje weg. Omdat de aanvraag voldoet aan de 
belangrijkste spelregels (innovatief, toeristisch/economisch belang, deelname diverse 
Zandvoortse ondernemers) is besloten de aanvraag deels te honoreren.  
 
OVZ PROMOTIONELE ACTIVITEITEN DECEMBER 2019 – 
GEHONOREERD 
In de decembermaand organiseert OVZ diverse activiteiten rond Sinterklaas en 
Kerst. Deze activiteiten zijn belangrijk voor alle ondernemers in het centrum van 
Zandvoort en voor het jaarrond toerisme. IFZ heeft de aanvraag voor deze 
activiteiten gehonoreerd. 


