Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2019
Voor bedragen groter dan € 2.500,00

Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van Stichting
Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch
T.a.v. het bestuur van de Stichting (info@soch.nl )
Alleen volledige ingevuld en digitale aanvragen die minimaal 5 dagen voor de
bestuursvergadering zijn ontvangen (zie www.soch.nl voor de data) worden binnen 30 dagen in
behandeling genomen
:
:

Naam project
Naam aanvrager

EK Petanque 2022
EK Petanque BV

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2019/
In te vullen door aanvrager:
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting.
1. Algemene informatie:
Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres / woonplaats aanvrager
IBAN nummer
Projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:

EK Petanque 2022
EK Petanque 2022 BV
Luc Herberichs
Angelenweg 153, 5349 TG Oss
NL83RABO0125523254 tnv EK Petanque 2022 BV
Luc Herberichs telefoon 0649678811
luc@teamtoc.nl

2. Project
Het allergrootste Petanque / Jeu de Boule event van Europa komt
naar 's-Hertogenbosch. De EK Petanque gaat voor meer dan 350
atleten uit 41 landen het moment worden om Europees Kampioen te
worden in hun discipline.

Omschrijving project

:

Achtergrond/aanleiding

:

Behoefte/vraagstelling

:

We verwachten dat de totale omvang van alle landenteams rond de
750 personen zal liggen. Denk daar de internationale organisatie,
vrijwilligers en organisatie bij dan hebben we het alleen al over bijna
5.000 overnachtingen. De media-aandacht met zowel de NOS,
Omroep Brabant, SBS6 en Dtv Den Bosch met sfeerreportages als
ook internationaal is enorm (in Zuid-Europa is de sport enorm groot
en zelfs uitgezonden via La Liga), maar ook internationale volgers
zullen de weg naar 's-Hertogenbosch weten te vinden en we
verwachten dat het centrum van 's-Hertogenbosch daarvan mee gaat
profiteren. We bouwen 22 petanque banen en een intiem stadion op
de Parade met als iconische backdrop de St Jan. Naast het
sporttechnische zijn we al gestart met ontzettend veel side events
waaronder andere de strijd tegen eenzaamheid centraal staat.

De voorbereiding van dit eenmalige evenement is al jaren in volle
gang en is in 2019 gestart met het indienen van het bid waarvoor er
de samenwerking is gezocht met verschillende partners.
Dit project is alleen uitvoerbaar indien er ook financiële middelen
vanuit de private sector worden geworven. Hieraan zijn ook eisen
verbonden vanuit partners.
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Projectteam

:

Partners in het project

:

Doelstellingen die met het
project worden behaald

:

Projectresultaat (meetbare
economische effecten)

:

Afbakening (wat is het project
wel/niet)

:

Beschrijf de aanpak van het
project

:

Beschrijf hoe het project wordt
ingebed in een structurele
aanpak

:

Risico-analyse

:

Planning en
terugkoppelmomenten

:

Hoeveel bezoekers trekt uw
evenement naar de
binnenstad; meerwaarde voor
de ondernemers in de stad?

:

Het projectteam bestaat uit EK PETANQUE BV met in de stuurgroep
de provincie, gemeente 's-Hertogenbosch en de Nederlandse
handboogbond.
grootste partners zijn Ministerie van VWS, Provincie Noord-Brabant,
NOC*NSF, gemeente 's-Hertogenbosch
Het petanque-event is bijna helemaal gratis toegankelijk met
uitzondering van de finales op 17 juli 2022. We willen er middels
communicatiemiddelen voor zorgen dat we kunnen laten zien dat de
binnenstadondernemers van 's-Hertogenbosch graag haar steentje
bijdragen aan dit unieke evenement. Denk hierbij aan logoplaatsing
op uitingen van het WK, maar ook op communicatiedragers richting
de atleten en begeleiding met bijvoorbeeld een uitnodiging aan
iedereen die bij het EK is om de binnenstad eens in te lopen.
Daarnaast hebben we de mogelijkheid met een eigen contentteam
opnames te maken in de binnenstad waarbij we dus zelf in de lead
zijn v.w.b. de locaties.
Een week volle terrassen, een volle binnenstad met ontzettend veel
verschillende nationaliteiten, via eigen geproduceerde content
aandacht voor de binnenstad en natuurlijk het gebaar dat de
ondernemers in de binnenstad dit evenement een warm hart
toedragen.
Het totale project is enorm omvangrijk met ontzettend veel
stakeholders. Er is geen winstoogmerk daar de subsidie van het
Ministerie van VWS bij een overschot dient te worden terugbetaald.
Na akkoord zal via verschillende kanalen bekendgemaakt worden dat
de SOCH het belangrijk vindt dat dit soort evenementen naar 'sHertogenbosch komen en dit laat blijken door ook haar steentje bij te
dragen. Vervolgens zal onze contentafdeling een afspraak inplannen
om de juiste communicatie tijdens het evenement te verzamelen
zodat deze door ons geproduceerd kan worden.
Door de structuur van het gehele evenement met een stuurgroep en
diverse werkgroepen zal deze in de werkgroep communicatie worden
opgevolgd.
Door deze bijdrage kunnen we garanderen dat de teams de
binnenstad weten te vinden.
De stuurgroep komt elke 4 weken fysiek bij elkaar. De werkgroepen
schakelen dagelijks en komen eens per twee weken fysiek bij elkaar.
De gemeente en EK Petanque BV elke week fysiek en dagelijks via
de digitale snelweg.
We denken dat dit evenement ongeveer 15.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland zal trekken.

3. Kosten
€ 800.000,00
incl. BTW
excl. BTW
€ 7.500,00
incl. BTW
excl. BTW
We zullen de € 7.500 bijdrage inzetten als extra
Toelichting
: marketinggeld om zowel landelijk als internationaal nog
meer bezoekers naar 's-Hertogenbosch te trekken.
Is de aanvrager btw:
ja
nee
plichtig m.b.t. dit project?
Totaal projectkosten
Gevraagd bedrag is

4. Communicatie

:
:
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Communicatieplan :

Uiteraard is er een zeer uitgebreid marketing en
communicatieplan. Vanaf het moment van eventuele
toekenning kunnen we daarin het SOCH meenemen.

5. Overige vragen
ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?
ja
nee
We werken zowel met Bossche clubs als ondernemers.
: Denk aan hotels, restaurants, catering, producent,
leveranciers etc.

Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
Evt. extra toelichting of opmerkingen

Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:
recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een
kopie van de samenwerkingsovereenkomst
kopie statuten indien van toepassing
projectbegroting en dekkingsplan
Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op
www.soch.nl
Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
’s-Hertogenbosch‚ d.d. maandag, 7 februari 2022 Naam: LMA Herberichs Functie: Project manager

