De Rotte daagt je uit!
Prijsvraag: Heb jij een spetterrend idee voor een evenement in het Rottemerengebied en wil je
het dit jaar organiseren?
Stuur je idee in en maak kans op € 10.000,- als bijdrage in de organisatiekosten.

1. Aanleiding
Recreatieschap Rottemeren bestaat op 12 januari 2017 vijftig jaar. Het recreatieschap besteedt
hier het hele jaar 2017 aandacht aan met een feestprogramma. Het Recreatieschap Rottemeren
is een gebied waar veel ruimte is voor vrijetijdsinitiatieven. Er gebeurt veel in de Rottemeren:
de Rotte waterweek, een skatetocht, de Rottemeren conferentie, feestelijke openingen van het
vaarnetwerk en de Hennipgaarde én een evenement waarvoor het jarige recreatieschap een
bijdrage beschikbaar stelt en waarvoor iedereen een plan kan aanleveren. Een jury kiest uit de
inzendingen het beste plan voor een evenement. In bijlage 1 zijn de voorwaarden opgenomen
waaraan de jury de inzendingen toetst.
Het schap beschikt over een evenemententerrein in het Hoge Bergse Bos, maar ook op andere
plekken zijn diverse mogelijkheden om iets te organsieren, zoals de dagcampings, op de
Tussenbult, in de Eendragtspolder of op de roeibaan of de Rotte zelf. Iedere plek heeft zijn
voordelen, maar ook beperkingen.
2. Doelstelling
Het recreatieschap Rottemeren wil dat er veel te doen is voor de bezoekers van het gebied. Er
gebeurt nu al veel, maar het kan nog leuker en afwisselender. Daarom daagt zij iedereen uit om
met ideeën te komen.

3. Doelgroep evenement
Het evenement moet aantrekkelijk zijn voor een groot aantal bezoekers. De doelgroep bestaat
uit jongeren, gebruikers van het gebied, inwoners van de gemeenten rond de Rottemeren:
Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas.

4. Promotie prijsvraag
De winnaar van de prijsvraag krijgt (extra) publiciteit via de volgende media:
Persbericht (free publicity)
Advertentie in huis-aan-huisbladen en AD Rotterdam editie noord
Publicatie op website, ook van participerende gemeenten
Rotte-café
Social media: facebook, twitter
De organisator is vrij om het evenement via eigen kanalen te promoten, mits daarbij wordt
vermeld dat het evenement mede wordt gefinancierd door het Recreatieschap Rottemeren.
5. Jury
De jury bestaat uit:
- Leden van de jongerenraad van Staatsbosbeheer

-

Een bestuurslid van het Recreatieschap Rottemeren
Boswachter publiek Staatsbosbeheer
Stichting Plezierrivier
Rotteverband

6. Planning
Deadline inzending: 1 maart 2017
Bekendmaken winnende inzending: 15 maart 2017
Aanvraag en verlening vergunningen (minimaal 6 weken reactietermijn)
Het evenement moet plaatsvinden in 2017
Meedoen?
Beschrijf het idee voor het evenement in maximaal 2 A4 en vul het aanvraagformulier voor
evenementen in. Stuur beide documenten vóór 1 maart 2017 aan
c.wierks@staatsbosbeheer.nl .
Het aanvraagformulier voor evenementen kan worden gedownload van de website
heerlijkbuiten.nl: http://heerlijkbuiten.nl/content/content.asp?menu=1174
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Het evenement is op of bij de Rotte en de hoofdactiviteit is op het grondgebied van het
recreatieschap Rottemeren. [Voorbeeld: ingeval van een wedstrijd ligt de route langs de
Rotte, maar start of finish zijn in het recreatiegebied van de Rottemeren]
Het evenement is openbaar (voor iedereen toegankelijk)
Het evenement vindt (voornamelijk) buiten plaats;
Een idee voor een evenement moet passen binnen een van deze drie thema’s: cultuur,
sport of natuur;
Het evenement vindt in 2017 plaats;
Het evenement duurt maximaal twee aansluitende dagen;
De organisatie van het evenement mag een toegangsprijs vragen.
Het is een pré als het evenement de relatie tussen Rotterdam en het Rottemerengebied
legt via de Rotte;
Het is een pré als het evenement jongeren uit Rotterdam naar het recreatiegebied
Rottemeren trekt;
Het is een pré als er een samenwerking is tussen verschillende partijen;
De organisator is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de benodigde
vergunningen en toestemmingen (ook die van het Recreatieschap Rottemeren).
Iedereen (ondernemers, particulieren, verenigingen, stichtingen etc.) kan meedoen aan
de prijsvraag, maar de organisatie moet aan kunnen tonen dat zij in staat is om het
evenement te organiseren. Dit moet blijken uit de vergunningaanvraag.
Indien de prijs wordt toegekend én de benodigde vergunnngen zijn verkregen, wordt €
5.000,- overgemaakt aan de winnaar. De rest van het bedrag wordt uitgekeerd na
indiening van een eindrapportage waaruit blijkt dat het evenement volgens het
ingediende plan heeft plaatsgevonden. Indien het evenement niet plaatsvindt zal de
eerste € 5.000,- worden teruggevorderd, tenzij er aantoonbare omstandigheden zijn,
buiten de schuld van de organisator, waardoor het evenement niet heeft kunnen
plaatsvinden.
Het recreatieschap krijgt het recht om met het concept van de inzending publiciteit te
maken voor het schap en haar 50 jarig bestaan. De intellectuele eigendomsrechten
blijven bij de inzender.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury op basis van de aangeleverde
documenten (vergunningaanvraag en het plan van aanpak). Informatie die na de
aanleverdatum nog wordt aangeleverd telt niet mee bij de beoordeling van de
inzendingen. Het besluit van de jury over de toekenning van de prijs staat vast, hierover
wordt niet gecorrrespondeerd.
De inzendingen worden beoordeeld op de volgende criteria:
o Haalbaarheid (vergunningen, veiligheid, tijd, professionaliteit, financiering, te
verwachten bezoekersaantallen in samenhang met de evenementenlocatie)
o Originaliteit
o De mate waarin met het evenement kan bijdragen aan de promotie van het
recreatieschap
o Het aantal te verwachten bezoekers moet passen binnen de gekozen locatie.

