Verantwoording van toekenning en afwijzing subsidieaanvragen
2020
Mededeling van het bestuur
Zoals eenieder weet was 2020 voor iedereen, maar zeker voor vele Zandvoortse ondernemers, een
bijzonder zwaar jaar. Veel geplande evenementen konden door de COVID-19 maatregelen niet
doorgaan. Dat ziet u tevens terug in onderstaand overzicht waarin aanvragen zijn gehonoreerd maar
niet uitgekeerd omdat het evenement niet kon doorgaan.
Door de Gemeente Zandvoort is besloten om in 2020 ondernemers financieel tegemoet te komen
door o.a. geen reclamebelasting te innen maar wel de volledige subsidie voor 2020 aan het
Innovatiefonds uit te keren.
Het bestuur van het Innovatiefonds Zandvoort is vervolgens in overleg gegaan met de gemeente
Zandvoort met het verzoek om in 2020 te mogen afwijken van de prestatieafspraken (Convenant
artikel 7 punt 4). Wij hebben dit verzoek gedaan om ondernemers extra bij te kunnen staan in deze
moeilijke tijd en om subsidies gericht op de 1,5 meter maatschappij te kunnen toekennen (COVID IFZ
regel). De gemeente is hiermee akkoord gegaan.
ZANDVOORT BEACHFORSHARING – WERKGROEP FORMULE 1,5 METER (CORONA WERKGROEP) GEHONOREERD
Er is een werkgroep Formule 1,5 meter opgericht met vertegenwoordigers uit Gemeente, Zandvoort
Marketing (ZM), Horeca, Retail, Hotels, Strandpaviljoens en IFZ. De werkgroep overlegt
tweewekelijks en kijkt naar mogelijkheden om Zandvoort binnen de 1,5 meter regels aantrekkelijk en
toegankelijk te maken voor toeristen (dag- en verblijfs) en bewoners. Binnen de werkgroep neemt
ZM de communicatie op zich onder de noemer Zandvoort – Beachforsharing. De werkgroep heeft
subsidie aangevraagd bij het IFZ voor een groot aantal ideeën/acties zoals aankleding centrum
(banners, vlaggen, verlichting), openingsfeest Haltestraat, muziek, promotieteams, selfieborden,
registratieformulieren horeca, promotie op social media etc. Het bestuur IFZ heeft de aanvraag
gehonoreerd. ZM beheert namens de werkgroep de subsidie.
Dit project valt binnen de COVID IFZ regel.
SIDE EVENTS DUTCH GRAND PRIX 2020 - GEHONOREERD
Na 35 jaar keert de Dutch Grand Prix terug. De werkgroep Side Events heeft een programma
ontwikkeld dat 35 dagen voor het DGP weekend begint. Voor dit programma en voor een
muziekfestival in het centrum in het weekend van de DGP heeft de werkgroep een subsidieaanvraag
ingediend bij het IFZ.
Gezien het grote belang van een succesvol evenement voor ondernemend Zandvoort heeft het
bestuur de subsidie gehonoreerd.
NB. Vanwege Covid-19 maatregelen is de DGP 2020 helaas niet doorgegaan.

EV EXPERIENCE – NIET GEHONOREERD
Het betreft een driedaags event op Circuit Zandvoort. Tijdens dit event kunnen bezoekers
kennismaken met verschillende elektrische mobiliteitsoplossingen zoals E-bikes, E-steps en Escooters. Vanwege het ontbreken van toeristisch-/economisch belang voor Zandvoort wordt de
aanvraag niet gehonoreerd.
SPARTAN ZANDVOORT – GEHONOREERD
Spartan is wereldwijd bekend als organisator van obstacle runs. Voor het eerst wordt er een obstacle
run georganiseerd in Nederland. Als locatie is gekozen voor Zandvoort. Het betreft een tweedaags
evenement (3-4 oktober 2020) waaraan ook door sporters uit het buitenland zal worden
deelgenomen. Start en finish is op het Badhuisplein. Parcours loopt over het strand, boulevard en de
service roads rond Circuit Zandvoort. Gezien het toeristisch-/economisch belang voor Zandvoort
((hotel)overnachtingen, retail en horeca) in het naseizoen is besloten om de aanvraag geheel te
honoreren.
NB. Vanwege Covid-19 maatregelen is het event verplaatst naar 2021.
AANDENKEN AAN DE 35 VAN ZANDVOORT (10 JAAR) – DEELS GEHONOREERD
Vanwege het 10-jarig bestaan van de wandelroute in/om het dorp wil de organisatie de ongeveer
8000 deelnemers een aandenken meegeven. Gezien het belang voor met name de horeca en retail in
het centrum en om toekomstig bezoek aan Zandvoort onder de wandelaars te promoten wordt
besloten om de aanvraag voor een deel te honoreren.
NB. Vanwege Covid-19 maatregelen is het evenement niet doorgegaan.
STICHTING ZEP MUZIEKFESTIVALS ZANDVOORT – GEHONOREERD
Stichting ZEP (samenwerkingsverband van diverse horecaondernemers) is voornemens in 2020 een
zevental muziekevenementen in het centrum te organiseren. Daarnaast is de organisatie bezig met
het doorvoeren van diverse kwaliteitsverbeteringen.
Het bestuur heeft besloten om de aanvraag volledig te honoreren.
NB. Vanwege Covid-19 maatregelen konden de muziekfestivals helaas niet plaatsvinden.
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.
NB. Vanwege COVID-19 maatregelen is het programma van Pride at the Beach aangepast en is er een
tweede Winter Pride (deels online) georganiseerd.

KEES DE MUIS HUIS / ZANDVOORTS MUSEUM – NIET GEHONOREERD
Het Kees de Muis huis betreft een doorlopende leerlijn voor basisscholen uit Zandvoort en omgeving.
Er volgt in het Zandvoort Museum een (poppen)huis en schoolprogramma voor groep 1 en 2.
Ondanks het sympathieke idee is het bestuur IFZ van mening dat de aanvraag niet bij het fonds
thuishoort.

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.

OPEN PODIUM GASTHUISPLEIN – DEELS GEHONOREERD
Het Wapen van Zandvoort en het Zandvoorts Museum hebben een plan ontwikkeld om corona proof
een Open Podium te organiseren. Om dit mogelijk te maken is het IFZ om een bijdrage in de kosten
gevraagd. Omdat het plan past binnen de COVID IFZ regel (extra ondersteunen van ondernemers)
wordt de aanvraag deels gehonoreerd. Een tweede deel van de aanvraag (extra verlichting en
aankleding Gasthuisplein) wordt gehonoreerd vanuit de IFZ subsidie Werkgroep Formule 1,5 meter.
ONDERNEMERSMANAGER– GEHONOREERD
OBZ is de koepel van 8 ondernemersverenigingen in Zandvoort. In 2018 is OBZ begonnen met een
professionaliseringsslag. Door OBZ en de Gemeente Zandvoort is besloten om een
ondernemersmanager aan te stellen. De kosten voor deze ondernemersmanager dient deels door
OBZ te worden betaald. OBZ heeft voor haar deel een aanvraag bij het IFZ gedaan. In overleg met de
Raad van Toezicht is besloten dit verzoek te honoreren vanwege het belang voor alle ondernemers.
OVZ PROMOTIONELE ACTIVITEITEN DECEMBER 2020 – GEHONOREERD
In de decembermaand organiseert OVZ van oudsher diverse activiteiten rond Sinterklaas en Kerst.
Onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19 maatregelen gaat het IFZ akkoord met de
aanvraag intocht Sinterklaas en muziekactiviteiten.
In het kader van de COVID IFZ regel gaat het bestuur eveneens akkoord met de aankoop van 150
kerstbomen met verlichting voor alle ondernemers en het aanlichten van het Gemeentehuis en
muziekpaviljoen. Dit om een bezoek aan het centrum voor zowel bezoekers als bewoners te
veraangenamen.

