
 

  

Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum  
’s-Hertogenbosch 2022 
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 : Stichting 3 Koningen 's-Hertogenbosch  
Naam aanvrager : Max Ellerkamp (06-51017191) 

 
In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch: 
Datum van ontvangst: :       Projectnummer: 2022/  

 
In te vullen door aanvrager: 
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting. 
 
1. Algemene informatie: 
 

Naam project : Intocht en viering 3 Koningen 
Naam collectief : Stichting 3 Koningen 's-Hertogenbosch 
Naam aanvrager : Stichting 3 Koningen 's-Hertogenbosch 
Adres / woonplaats aanvrager : Hekellaan 16, 5211 LX 's-Hertogenbosch 
IBAN nummer : NL83 INGB 0658 2974 65 tnv Stichting 3 Koningen 's-Hertogenbosch 
Projectleider : Max Ellerkamp (mede verantwoordelijk fonds werving) telefoon 06-

51017191 
E-mailadres projectleider : penningmeester@3kdb.nl 

 
2. Project 

Omschrijving project : 

Het jaarlijks organiseren van de intocht en viering van 3 Koningen in 
's-Hertogenbosch. Deze vindt jaarlijks plaatsvindt op de eerste 
zondag van het nieuwe jaar (die niet op 1 januari valt). Komende 
editie vindt plaats op 8 januari 2023. De intocht heeft twee jaar geen 
doorgang kunnen vinden door de Covid pandemie. 

Achtergrond/aanleiding : 

Sinds 1935 komen de 3 Koningen op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar naar 's-Hertogenbosch en vragen aan de Burgemeester 
de weg naar de Sint Jan om daar de Kerstkribbe met kinderen te 
bezoeken. Deze rijke en unieke Bossche traditie wordt vorm gegeven 
met kamelen, paarden, schapen en herders, engeltjes, de Oude 
Schuts en talrijke gezinnen met kinderen die verkleed als Koning met 
lampions de 3 Koningen in hun tocht door de stad naar de Sint Jan 
begeleiden. Dit via een tussenstop bij de Grote Kerk. 
Deze oude feestelijke traditie, is bijna uniek in heel Nederland en 
willen wij na twee jaar afgeslankte versie weer in volle glorie doen 
herleven in onze binnenstad.  

Behoefte/vraagstelling : 

Zonder de financiele ondersteuning van derden is het onmogelijk 
deze traditie jaarlijks in stand te houden, laat staan aantrekkelijker te 
maken voor een groter publiek. De Stichting doet een beroep op de 
Gemeente, Bossche ondernemers en bewoners alsmede charitatieve 
stichtingen dit initiatief, dat volledig door vrijwilligers gedragen wordt, 
financieel te ondersteunen. Afgelopen jaar zijn er nauwelijks 
ondersteunende bedragen binnengekomen en hebben wij 
desondanks een online alternatief verzorgd. Daarnaast hebben wij 
een nieuw onderkomen moeten regelen voor alle kleding en 
attributen. 
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Projectteam  : 
Robert van Straaten (voorzitter, sponsoring & PR), William Bekker 
(secretariaat & Marketing), Max Ellerkamp (penningmeester), Ton 
Rutten (logistiek), Norbert van Berckel (logistiek/social media). 

Partners in het project : 

De Gemeente ondersteunde in het verleden in natura in brede zin 
(verwacht wordt dat evenementen de gemeentelijke kosten dragen). 
Hotel Central stelt (ver)kleedfaciliteiten beschikbaar en de Sint Jan 
staat voor allen open.  
Met het Winterparadijs (voor zover die zal plaatsvinden) is er een 
afspraak dat na afloop alle kinderen op de Parade een beker warme 
chocolade melk krijgen. Ouders kunnen gluhwein of iets anders 
kopen. 
Voorts werken we samen met diverse partrijen die de beestenboel 
aanleveren en heel veel vrijwilligers die als deelnemers de stoet 
begeleiden resp de deelnemers voorbereiden (kleding, opmaak, enz). 

Doelstellingen die met het 
project worden behaald : 

Allereerst het in stand houden van een unieke Bossche traditie die, 
behalve in Maastricht en Tilburg, nergens anders in Nederland 
plaatsvindt. 
Als hoger, immaterieel doel, hebben wij afgelopen jaren het concept 
van het 4e Geschenk geintroduceerd; de Koningen nemen ieder een 
Geschenk mee en wij (zullen) vragen of de kinderen dat ook willen 
doen door aan een ander te denken. Onder Geschenk verstaan wij 
dit jaar een kleurplaat voorzien met een wens die de kinderen kunnen 
geven aan mensen die hen dierbaar zijn. Kleurplaten worden in grote 
getalen beschikbaar gesteld door de stichting en verspreid via 
scholen. Dit idee is ontstaan tijdens de pandemie en willen we verder 
uitwerken in samenspraak met de Bossche basisscholen. Komende 
jaren willen wij het 4e Geschenk verder doen herleven, uitbouwen en 
verankeren.  
Tot slot heeft het bestuur zich als ambitie gestelt de opkomst de 
komende jaren substantieel te doen vergroten, zodat deze eerste 
zondag van het nieuwe jaar een bruisende binnenstad aktiviteit 
wordt. Wij ambiëren een grotere opkomst dan we voor Corona waren 
gewend.  

Projectresultaat (meetbare 
economische effecten) : 

Dit 3 Koningen evenement vindt jaarlijks plaats op de eerste (koop) 
zondag van het nieuwe jaar, die niet op 1 januari valt. Bij 
zonsondergang, tegen het einde van de koopzondag, komen de 3 
Koningen bij Hotel Central naar buiten. Hier wordt een verhaal verteld 
over het 4e Geschenk en treedt Hannah op, de verpersoonlijking van 
het 4e Geschenk. Voor vele bezoekers, van binnen en buiten Den 
Bosch, is deze eerste zondag van het jaar een goede gelegenheid 
tijdig naar de binnenstad te gaan.  

Afbakening (wat is het project 
wel/niet) : 

Vanaf 15:00 komen de "beesten" aan op de Markt, hetgeen veel 
aandacht en belangstelling trekt. Na een intocht door de stad vanaf 
16:30 en een viering in de Sint Jan om 17:30 wordt e.e.a. afgerond 
op de Parade/het Winterparadijs om 19:00. 

Beschrijf de aanpak van het 
project : 

Gedragen door een Stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de 
uitvoering, beginnen wij na de Carnavalsvakantie met de 
voorbereidingen die, naar mate de tijd vordert, steeds intensiever 
worden. Na afloop, in januari/februari, wordt de balans opgemaakt en 
vinden diverse evaluatie gesprekken plaats met als doel 
verbeterpunten te identificeren. 

Beschrijf hoe het project wordt 
ingebed in een structurele 
aanpak 

: 

De bestuurders van de Stichting 3 Koningen nemen ieder een deel 
van de uitvoering voor hun rekening. De stichting houdt er een eigen 
administratie op na. Ism de Gemeente worden aspecten als route, 
veiligheid en vergunningen uitwerkt.  

Risico-analyse : Aan de hand van de jaarlijkse evaluatie gesprekken worden knel- en 
verbeterpunten vastgestelt die in de volgende editie worden verwerkt. 
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Met de Gemeente en haar diensten (stadstoezicht, politie, 
brandweeer) worden veiligheidsaspecten afgestemt. Vanuit een 
financieel perspectief vindt strenge controle op de begroting plaats. 

Planning en 
terugkoppelmomenten : 

Direct na de zomervakantie vindt bestuurlijk overleg plaats vwb de 
planning en invulling van de komende editie. Vanaf de herfstvakantie 
vinden regelmatige besprekingen plaats gericht op de voorbereiding 
van de uitvoering. Na afloop, in januari/februari, vinden evaluatie 
gesprekken plaats en wordt de (financiele) balans opgemaakt en 
vindt, voor zover daarover afspraken zijn, terugkoppeling plaats. 

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

: 
De laatste editie voor de Corona pandemie waren er ongeveer 750-
1.000 kinderen en hun familieleden aanwezig tijdens de viering in de 
Sint-Jan. Tijdens de intocht waren er dit aanzienlijk meer.  

 
3. Kosten 

Gevraagd bedrag  € 6.500,00 
Totaal projectkosten : € 20.000,00  incl. BTW   excl. BTW   
Is de aanvrager btw- 
plichtig m.b.t. dit project? :  ja   nee  

 
4. Communicatie  

Communicatieplan : 

Jaarlijks maken wij een uitgebreid draaiboek waarvan het 
communicatieplan een belangrijk onderdeel vormt. In het 
communicatieplan zijn de relaties met de pers en TV 
onderbegracht. De edities voor Corona hebben wij bijzonder 
veel aandacht gekregen, hetgeen veel bezoekers op de 
eerste koopzondag van het jaar naar de binnenstad heeft 
getrokken.      

 
 
5. Overige vragen 

Maakt u gebruik van andere ondernemers? :  ja   nee.  
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?  ja   nee 

Evt. extra toelichting of opmerkingen : 

Wij spreken met name in 's-Hertogenbosch gevestigde 
ondernemingen alsmede bewoners aan met de vraag of zij 
dit initiatief financieel willen ondersteunen. 
Voor de duidelijkheid; wij spreken in principe niet de 
ondernemers betrokken bij SOCH aan tenzij wij voor hen 
een bijzondere prestatie neerleggen. 

 
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. dinsdag, 27 september 2022  Naam: Max Ellerkamp Functie: Penningmeester 
 


