Verantwoording van toekenning en afwijzing subsidieaanvragen
2021
Mededeling van het bestuur
Waar wij in 2020 nog dachten dat wij in 2021 weer naar het “oude normaal” zouden kunnen gaan
bleek dat helaas niet mogelijk.
Door de Gemeente Zandvoort werd besloten om ook in 2021 ondernemers financieel tegemoet te
komen door geen reclamebelasting te innen maar wel de volledige subsidie voor 2021 aan het
Innovatiefonds uit te keren.
ONDERNEMERSMANAGEMENT (OBZ) - 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. Het bestuur heeft
besloten om dit verzoek ook in 2021 te honoreren vanwege het belang voor alle ondernemers.
DE ZANDVOORT PODCAST - GEHONOREERD
Het betreft een podcast van 26 afleveringen waarbij 50% circuit-gerelateerd (terugkomst F1GP) en
50% overige onderwerpen zoals o.a. kunst, natuur, cultuur en strandzaken. Hoewel het bestuur geen
meetbaar toeristisch/economisch effect verwacht besluit zij de gevraagde bijdrage aan de podcast
toe te kennen omdat het een nieuw trendy initiatief is dat een groot publiek kan bereiken met veel
informatie over Zandvoort.
SPARTAN ZANDVOORT – GEHONOREERD
In 2020 werd de aanvraag van Spartan Zandvoort voor het organiseren van een obstacle run in
Zandvoort, gehonoreerd. Het betrof een tweedaags evenement (3-4 oktober 2020) waaraan ook
door sporters uit het buitenland zou worden deelgenomen. Helaas kon het vanwege de Covid-19
maatregelen niet doorgaan en is het event verplaatst naar 2021. Spartan heeft voor 9-10 oktober
2021 een nieuw projectplan ingediend, rekening houdend met de nu geldende Covid maatregelen.
SFEERVERLICHTING (OVZ) – 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

ZANDVOORT BEYOND - GEHONOREERD
In 2020 zou, na 35 jaar, de Dutch Grand Prix F1 terugkeren in Zandvoort. De gevraagde subsidie voor
de side events die voorafgaand aan de DGP en in het weekend zelf, buiten het circuitterrein, zouden
worden georganiseerd werd gehonoreerd. Dit vanwege het grote belang voor ondernemend
Zandvoort.
Vanwege de Covid-19 maatregelen kon de DGP in 2020 helaas niet doorgaan.
Voor de DGP in 2021 is opnieuw een subsidie gevraagd voor de organisatie van evenementen buiten
het circuiterrein, met inachtneming van de dan geldende Covid-maatregelen. Deze aanvraag is
gehonoreerd.

DUTCH TRIATHLON SERIES – DEELS GEHONOREERD
Amsterdam Sport Events is organisator van de Dutch Triathlon Series en is voornemens om op 12 &
13 juni 2021 te starten met een triathlon in Zandvoort. Vanwege de coronaregels wordt de triathlon
rondom het circuit en het strand ter hoogte van het circuit georganiseerd. Vanwege de positieve
uitstraling en promotie voor het dorp Zandvoort wordt besloten om de aanvraag deels te honoreren.
NB. Vanwege COVID-19 maatregelen kon de triathlon helaas niet doorgaan.
PRIDE AT THE BEACH - GEHONOREERD
Pride at the Beach 2021 zal vanwege COVID-19 op kleine schaal worden georganiseerd. Toch is de
organisatie ervan overtuigd een mooi 3-daags programma te kunnen bieden wat in deze tijd sowieso
een prestatie is.
Het bestuur besluit dan ook om de aanvraag te honoreren.
ZOMER SFEERVERLICHTING - GEHONOREERD
In 2020 is door de werkgroep Formule 1,5 meter (de door de gemeente opgerichte “corona”
werkgroep) zomer sfeerverlichting aangekocht voor het centrum. Dit bedrag kwam uit een speciaal
Corona fonds 2020. Door ondernemers in het centrum is gevraagd om de sfeerverlichting opnieuw
op te hangen. Omdat de werkgroep geen eigen middelen heeft om het terugplaatsen te financieren
en de sfeerverlichting bijdraagt aan een positieve uitstraling in het hele centrum wordt de aanvraag
gehonoreerd.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN ZANDVOORT DECEMBERMAAND 2021 – 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 bestuur akkoord met de
gevraagde bijdrage voor de intocht Sinterklaas en muziekactiviteiten.

