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Voorwoord 
Dit draaiboek is geschreven als onderdeel van de minor Event Management van de opleiding 
Facility Management op Zuyd Hogeschool te Heerlen. Dit draaiboek heeft acht weken in 
beslag genomen. De projectopdracht betreft een geïntegreerd draaiboek voor het 24e 
Euregionale Gardetreffen te Geleen. Binnen dit draaiboek moeten alle activiteiten opgenomen 
zijn zodat het evenement een succes wordt. 
 
We hebben als projectgroep met veel plezier aan dit draaiboek gewerkt. Door middel van dit 
draaiboek laten we als projectgroep zien hoe we door samenwerking tot een goed eindresultaat 
zijn gekomen. De projectgroep bestaat uit zeven personen. De hiërarchische taakverdeling 
binnen de projectgroep luidt als volgt: Melissa Hendriks is projectleidster, Michel Alsdorf, 
Linda Cruts, Shauni Dekkers, Max Droog, Janice Frissen en Jent van Lubeek zijn projectleden. 
De taken binnen de projectgroep zijn gelijk verdeeld, maar er was altijd ruimte voor eigen 
initiatief en hulpverlening aan andere projectleden.  
 
Ten slotte willen we graag een aantal mensen bedanken. Zonder hen was het niet mogelijk 
geweest om dit draaiboek te schrijven. Allereerst willen we mevrouw Huynen bedanken die in 
deze minor als tutor heeft gefungeerd. Zij heeft ons goed begeleid en voorzien van gepaste 
feedback. Daarnaast willen we de opdrachtgever Ruud Looijen bedanken voor de leuke 
samenwerking en alle input. Als laatste willen we Mandy Paes-Keulers bedanken voor de 
ervaring van het operationeel meewerken in het event.  
 
Wij wensen u veel leesplezier.  
 
Heerlen, 22 januari 2018.  
 
Melissa Hendriks  
Michel Alsdorf   
Linda Cruts 
Shauni Dekkers 
Max Droog  
Janice Frissen   
Jent van Lubeek 
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Samenvatting 
Tijdens de minor Event Management op Zuyd Hogeschool te Heerlen heeft de projectgroep 
ShowTime Agency een opdracht voor de Federatie Euregionale Gardes (FEG) uitgevoerd. De 
opdracht is gerealiseerd in samenwerking met dhr. Ruud Looijen, Secretaris Federatie 
Euregionale Gardes (FEG) en mevr. Chantal Huijnen, tutor.  De opdracht was het creëren van 
een geïntegreerd draaiboek voor het 24e Euregionale Gardetreffen te Geleen wat plaatsvindt op 
28-01-2018.  
 
Introductie opdrachtgever 
Het Gardetreffen duurt een gehele dag . De dag begint met het verzamelen bij café de Kroon 
en de optocht die gelopen wordt door de stad Geleen. De gardes, afkomstig uit zowel 
Nederland als Duitslang & België, lopen dan naar de Biesenhof waar zij de rest van de dag 
aanwezig zijn. De gardes presenteren vervolgens op het podium hun gardedans en onder genot 
van een hapje en drankje wordt er een gezellige dag van gemaakt. De voorzitter van het FEG is 
Rob Bindels, de secretaris is Ruud Looijen en de penningmeester is Paul Schlicher. 
De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt als volgt: 
Hoe moeten de operationele werkzaamheden verlopen om het event te laten slagen? 
 
Randvoorwaarden 
Het bezoekersaantal van het event kent geen maximum, er is vrij entree en iedereen is 
welkom. Het streven ligt bij 1.500 bezoekers. 
De projectgroep dient bij te dragen aan de operationele werkzaamheden tijdens het event.  
 
Voorbereidingsfase 
Hierin wordt de voorbereiding van het evenement beschreven zoals bijvoorbeeld het 
programma, de uitnodigingen en de catering. Tevens staat hier het communicatieplan in 
tussen de opdrachtgever en ShowTime Agency. 
 
Begroting 
Bij de begroting is gekeken naar de kosten en opbrengsten van het evenement. Het budget 
wordt vastgesteld aan de bijdragen van de gardes. Zij betalen een jaarlijkse contributie, hiervan 
gaat een gedeelte naar het organiseren van het evenement.  
 
De enige opbrengsten die gegenereerd worden voor de FEG, zijn inkomsten uit de tombola. 
Andere inkomstenbronnen zijn subsidies van de gemeente en van de provincie.  
 
Voor de Biesenhof zijn de inkomsten iets meer van belang. Zij ontvangen inkomsten die 
gegenereerd worden uit de aantal consumpties die genuttigd worden.  
 
Uitvoeringsfase 
Hierin worden de operationele werkzaamheden toegelicht zoals bijvoorbeeld de opbouw & 
afbouw en het ontvangst van de gasten.  
 
Evaluatiefase  
Om te beoordelen of het event geslaagd is en de evaluatie van de bezoekers te achterhalen, 
wordt de dag na het event een enquête gestuurd naar de bezoekers. Het doel van deze enquête 
is om inzicht te verwerven in de ervaringen van de bezoekers.  
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Figuur 2 Logo eventbureau 

1. Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft het praktijkvraagstuk en de context ervan. Ten eerste wordt de 
opdrachtgever geïntroduceerd. Vervolgens worden de centrale onderzoeksvraag en deelvragen 
beschreven. Daarna worden de projectopdracht en randvoorwaarden uitgelicht. Ten slotte wordt 
opbouw van het draaiboek toegelicht. 
 

1.1 Introductie opdrachtgever 
Het idee van Gardetreffen is ontstaan in 1993. Rob Bindels, destijds voorzitter van CV de 
Streupers uit Brunssum vond het tijd om eens iets nieuws te organiseren. Het eerste 
Gardetreffen werd georganiseerd op 29 januari 1995 in Brunssum. Dit werd gedaan met 
verschillende gardes uit Nederland, België en Duitsland. Op het podium presenteren de 
verschillende gardes hun dans. In onderstaande afbeelding is te zien welke gardes allemaal 
deelnemen aan het Gardetreffen. Het Gardetreffen duurt inmiddels een gehele dag. De dag 
begint met het verzamelen en de optocht lopen door de stad waar het evenement gehouden 
wordt. De gardes lopen dan naar een bepaalde plek toe waar zij de rest van de dag aanwezig 
zijn. De gardes presenteren dan op het podium hun gardedans en onder genot van een hapje 
en drankje wordt er een gezellige dag van gemaakt. De voorzitter van het FEG is Rob Bindels, 
de secretaris is Ruud Looijen en de penningmeester is Paul Schlicher. 
 

 
Figuur 1 Deelnemers Gardetreffen 

1.2 Positionering eventbureau  
ShowTime Agency is een eventbureau bestaande uit studenten die hun krachten bundelen om 
voor externe partijen evenementen te organiseren of om concepten voor evenementen te 
ontwikkelen. ShowTime Agency bestaat uit zeven studenten van 
de opleiding Facility management van Zuyd Hogeschool te 
Heerlen. De kracht van deze groep ligt bij de verscheidenheid 
aan talenten en kwaliteiten. Het grootste voordeel van deze 
groep ten opzichte van de concurrentie is de creatieve en 
vernieuwende blik die sterk aanwezig is. Alle medewerkers van 
ShowTime Agency hebben ieder hun unieke kwaliteiten en 
dragen daarom allemaal op ander gebied bij aan een goede 

voorbereiding en afhandeling van een evenement.  
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De groep bestaat uit: 
Melissa Hendriks die de rol beslaat van projectleidster. Melissa is goed in professioneel 
handelen en heeft een sterk sturend vermogen. 
Michel Alsdorf is projectlid. Michel is sterk in de financiële kant van projecten. Hij kan vooraf 
berekenen of een evenement rendabel is.  
Linda Cruts is projectlid. Linda kan goed relativeren. Ze kijkt met een nuchtere blik op zaken 
en heeft een creatieve invloed op de projecten.  
Shauni Dekkers is projectlid. Shauni is goed in het motiveren van anderen. Ze houd frisse 
moed en heeft creatieve oplossingen, ook in kritische situaties. 
Max Droog is projectlid. Max is goed in het maken van planningen. Hij kan goed overweg met 
het maken van netwerkplanningen en kan goed inschatten of  doelstellingen realistisch en 
haalbaar zijn.  
Janice Frissen is projectlid. Janice is het creatieve brein van de groep. Ze heeft originele en 
vernieuwende ideeën. 
Jent van Lubeek is projectlid. Jent is sterk in het houden van overzicht en het bijhouden van de 
planning zodat de groep op schema blijft. Door al deze krachten te bundelen is het doel elk 
project tot een succesvol einde te brengen.   
 

1.3 Doelsituatie 
De FEG wil het 24e Euregionale Gardetreffen in Geleen succesvol laten verlopen op 28-01-2018. 
Om deze doelstelling te bereiken werkt de FEG met studenten van Zuyd Hogeschool, zij 
werken operationeel mee tijdens het event en springen in bij knelpunten. Daarnaast werkt de 
FEG samen met het voetbalteam die vrijwillig meewerken tijdens het event. 

 

1.4 Centrale onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt als volgt: 
Hoe moeten de operationele werkzaamheden verlopen om het event te laten slagen? 
 

1.5 Deelvragen 
De deelvragen van dit project luiden als volgt: 

1. Welke operationele handelingen horen bij iedere individuele activiteit? 
2. Welke stakeholders zijn er en wat zijn hun wensen en eisen ten aanzien van dit event? 
3. Wat zijn de plus- en minpunten van dit event van voorgaande jaren? 
4. Waar moet de projectgroep rekening mee houden bij het organiseren van een event? 

 

1.6 Projectopdracht 
De projectopdracht is een geïntegreerd draaiboek opstellen voor het 24e Euregionale 
Gardetreffen te Geleen. Binnen dit draaiboek moeten alle activiteiten worden opgenomen 
zodat het evenement goed kan verlopen op 28-01-2018.  
 

1.7 Randvoorwaarden 
 Het bezoekersaantal van het event kent geen maximum, er is vrij entree en iedereen is 

welkom. Het streven ligt bij 1.500 bezoekers. 

 De projectgroep dient bij te dragen aan de operationele werkzaamheden tijdens het 
event.  
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1.8 Eindproducten 
De op te leveren eindproducten zijn: 

 Draaiboek voor het 24e Euregionale Gardetreffen; 

 operationele werkzaamheden tijdens het event verrichten. 
 

1.9 Opbouw draaiboek 
Hoofdstuk twee bestaat uit het theoretisch kader waarin alle modellen en theorieën worden 
toegelicht. In hoofdstuk drie komt de voorbereidingsfase aan bod. Hierin wordt de 
voorbereiding van het evenement beschreven zoals bijvoorbeeld het programma, de 
uitnodigingen en de catering. Hoofdstuk vier beslaat de uitvoeringsfase van het evenement. 
Hierin worden de operationele werkzaamheden toegelicht zoals bijvoorbeeld de opbouw en 
het ontvangst van de gasten. Hoofdstuk vijf beschrijft de evaluatiefase van het Gardetreffen.  
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk gaat in op het theoretisch kader. Alle gebruikte modellen en theorieën worden in 
dit hoofdstuk toegepast en toegelicht.  
 

2.1 Belevingsmodel  
Om de doelgroep van het evenement 
echt te raken, moet van te voren 
nagedacht worden hoe deze bezoekers 
benaderd worden. Hiervoor is een model 
opgesteld door Pine & Gillmore. Zij 
verdelen de ervaringen van de bezoekers 
in vier verschillende onderdelen, 
namelijk: entertainment, educatief, 
esthetisch en ontsnapping.  
 
Gekeken is hoe de gardes benaderd 
worden tijdens het evenement zelf. 
Geprobeerd is om alle dimensies aan bod 
te laten komen. Als eerste wordt tijdens 
het evenement de meeste aandacht 
besteed aan de entertainment beleving van de gardes. Dit wordt bewerkstelligd door middel 
van een optocht en optredens van de gardes. Het Gardetreffen staat namelijk geheel in het 
teken van carnaval. Het tweede domein is ontsnapping. Dit is toegevoegd door middel van de 
gehele dag. De gardes kunnen deze dag ontsnappen aan de dagelijkse sleur van het leven en 
een gehele dag plezier hebben. Het derde en het vierde domein komen op deze dag niet aan 
bod, omdat de gehele dag gericht is op entertainment. Er zitten geen educatie of esthetische 
aspecten verbonden aan het Gardetreffen. 
 
Een vijftal stappen zijn van belang om de gast terug te laten komen bij de organisatie. Voordat 
het evenement opgestart wordt, moet duidelijk zijn voor wie je het doet, waarom je het doet en 
wat je wilt bereiken. In chronologische volgorde wordt gekeken naar: bereik, beleving, wat 
moet de bezoeker leren, follow up en welke waarde wordt gecreëerd. Het bereik is natuurlijk 
de alle deelnemende gardes. Hierboven is al beschreven welke beleving wordt gecreëerd. Bij de 
follow up wordt gekeken hoe de gardes na het evenement in contact komen met de 
organiserende organisatie. Dit wordt gedaan middels een enquête.. Als laatste is het creëren 
van waarde van belang. Dit kan opgesplitst worden in twee categorieën, namelijk de 
organisatie en de gardes. De waarde die voor de gardes wordt gecreëerd is dat zij een gezellige 
dag hebben en hier nieuwe ervaringen kunnen delen. Voor de organisatie wordt waarde 
gecreëerd door de naamsbekendheid die zij creëren.     
 

2.2 Customer journey 
Hieronder wordt de customer journey beschreven van het Gardetreffen. Het begint bij de 
uitnodiging voor het evenement tot aan de terugreis van het evenement. 

1. Allereerst ontvangen de gardes de uitnodiging per email/Facebookgroep 
2. Hierna wordt de uitnodiging geaccepteerd door de gardes en kijken zij uit naar de het 

Gardetreffen. 
3. De gardes zien op de facebookpagina interessante berichten met informatie. 
4. De gardes komen per bus/auto richting Geleen voor het Gardetreffen.  

Figuur 3 Belevingsmodel van Pine & Gillmore 
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5. De gardes komen aan in Geleen bij locatie de Kroon, hier nuttigen zij een drankje 
voordat de optocht begint. 

6. De gardes lopen de optocht. 
7. Na de optocht komen de gardes aan bij locatie Biesenhof. 
8. Ontvangst door organisatie. 
9. De gardes kunnen hun spullen in een ruimte neerleggen, hierna kopen zij 

consumptiebonnen. 
10. Optredens van de gardes. 
11. Na 18.00 uur begint de afterparty. 
12. Na afloop van het evenement worden de gardes met de bus/auto terug naar huis 

gebracht. 
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3. Voorbereidingsfase 
Dit hoofdstuk beschrijft de voorbereidingsfase van het event. De planning en het programma zijn 
de eerste onderdelen die in dit hoofdstuk behandeld worden. Vervolgens wordt ingegaan op het 
communicatieplan, de uitnodigingen, de catering en de indeling van de locatie. Daarna komt de 
sabeloverdracht aan bod en ten slotte wordt de begroting inzichtelijk gemaakt. 
 

3.1 Planning 
Bij de planning wordt gekeken welke zaken aan bod moeten komen tijdens de voorbereiding 
van het Garde treffen. Deze zaken worden beschreven in het eerste deel van de planning, 
voorbereidingsfase. Tevens is het van belang om een juiste datum en locatie te kiezen voor het 
Garde treffen. De datum en plaats zijn reedst bepaald door de opdrachtgever. Het Euregionaal 
Garden treffen 2018 zal plaats vinden op 28 januari 2018 bij de Biesenhof te Geleen. Het eerste 
deel van de dag zal starten bij Café de Kroon Geleen.  
 

3.2 Programma 
Om de dag goed te laten verlopen is het van belang dat een compleet programma opgesteld 
wordt. De grote lijnen van het programma zijn bepaald door de opdrachtgever en is hieronder 
weergegeven.  
 

 

Figuur 4 Programma 24
e
 Euregionale Gardetreffen 28-01-2018 

Verdere details zijn door ShowTime Agency verzorgt. Voor de optredens is een gedetailleerd 
plan opgenomen waar precies in staat verwerkt welke groep wanneer moet optreden, zie 
hiervoor bijlage 3.   
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3.3 Communicatieplan 
Om de planning goed te laten verlopen is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt. 
Een goede communicatie is een belangrijk onderdeel voor een goed uitgevoerd evenement.  
De communicatie tussen de opdrachtgever en ShowTime Agency wordt gedaan via 
onderstaande kanalen. De communicatie tussen de opdrachtgever en het publiek dat naar het 
evenement komt wordt gedaan door middel van flyers, contactmomenten met Garde 
voorzitters en reclame maken op de site.  
 

Naam Functie Tel. nummer Email 

Ruud Looijen Secretaris Federatie Euregionale Gardes 0031622666854 ruud.looijen@icopal.com 

Mandy Paes Manager Biesenhof 0031610695789 mandy@biesenhof.nl  

Melissa Hendriks Projectmanager 0031613918753 1271164hendriks@zuyd.nl  

Michel Alsdorf Projectlid 0031620053440 1447602alsdorf@zuyd.nl 

Linda Cruts Projectlid 0031642610607 1432982cruts@zuyd.nl 

Shauni Dekkers Projectlid 0031639899946 1442775dekkers@zuyd.nl 

Max Droog Projectlid 0031645021913 1361945droog@zuyd.nl 

Janice Frissen Projectlid 0031612057318 1440284frissen@zuyd.nl 

Jent van Lubeek Projectlid 0031655343313 1332813lubeek@zuyd.nl 

  

3.4 Uitnodigingen 
Gardes 
De verschillende gardes zijn natuurlijk de hoofdbezoekers van het evenement. Elk jaar weer 
kunnen zij zich inschrijven om deel te nemen aan het 24e Euregionale Gardetreffen. De gardes 
ontvangen een uitnodiging welke terug te vinden is in bijlage 6. 
 
Toeschouwers 
Om het evenement financieel gezond te houden zijn ook de toeschouwers van groot belang. In 
de aanvang van het evenement zullen de gardes door middel van een optocht naar de locatie 
op de Biesenhof lopen onder begeleiding van eigen muziek. Verwacht wordt dat de mensen die 
deze optocht voorbij zien komen getriggerd worden om achter de optocht aan te lopen 
richting het evenement. Tevens zullen er ook andere “open” uitnodigingen worden verricht 
door middel van de website http://www.gardetreffen.eu/, de facebookpagina, nieuwsbladen 
waaronder L1 en flyers die verspreid moeten worden op locaties waar veel mensen samen 
komen zoals bij de supermarkt, plaatselijke frituren enz. De flyer van het 24e Euregionale 
Gardetreffen is terug te vinden in bijlage 5.  
 
Sponsoren 
De sponsoren dienen een persoonlijke uitnodiging te ontvangen 3 weken voor de aanvang van 
het evenement. Tevens dient in deze uitnodiging wederom een woord van dank te staan voor 
de sponsering.  
 
 
 
 
 
 

mailto:ruud.looijen@icopal.com
mailto:mandy@biesenhof.nl
mailto:1271164hendriks@zuyd.nl
mailto:1447602alsdorf@zuyd.nl
mailto:1432982cruts@zuyd.nl
mailto:1442775dekkers@zuyd.nl
mailto:1361945droog@zuyd.nl
mailto:1440284frissen@zuyd.nl
mailto:1332813lubeek@zuyd.nl
http://www.gardetreffen.eu/
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3.5 Catering 
Menukaart 
De catering zal verzorgd worden door de locatie eigenaar van de Biesenhof.  In de eerste week 
van januari zal een speciale menukaart gerealiseerd worden gericht op de gardes. Op deze 
menukaart zullen onder andere verschillende soepen staan, frieten met zuurvlees en andere 
hartige warme gerechten. Er dient bij het samenstellen van de menukaart ook rekening 
gehouden te worden met vegetariërs, dit kan doormiddel van het toevoegen van zigeunersaus 
i.p.v. zuurvlees. 
 
Eetgedeeltes 
Restaurant  
Het restaurant van de Biesenhof zal ook tijdens het evenement dienen als eetgedeelte. Hier 
kunnen de deelnemers tevens even zitten en opwarmen.  
 
Eetbar  
Wij adviseren ook het plaatsen van een eetbar. Bij deze bar kunnen een aantal frietenketels of 
een barbecue worden geplaats. Zodoende kunnen de bezoekers snel een broodje met snack 
eten zonder een tafel te zoeken of lang te hoeven wachten in het restaurant. Aan deze bar kan 
natuurlijk enkel betaald worden met consumpties. Bijkomende voordeel van deze eetbar zijn 
de heerlijke geur van eten en de gezelligheid van etende mensen gedurende het evenement.  
Dit zal wel doorgeschakeld moeten worden met Hanssen Dranken i.v.m. de extra plek aan bar 
wat nodig zal zijn. 
 
Schrobbelerstand 
Schrobbeler sponsort tijdens het evenement een eigen stand. Bij deze stand zal er Schrobbeler 
worden verschonken à 1 consumptie. De stand wordt altijd bemand door minimaal één 
medewerker, gekleed in de meegeleverde Schrobbeler kleding.  
 

3.6 Indeling locatie 
Het verzamelen van de gardes en de start van de optocht/het evenement vindt plaats bij café 
De Kroon in Geleen. 
 

 
Figuur 5 Start optocht/evenement 

Het eindpunt van de optocht en de rest van het programma van de 24e editie van het 
Euregionale Gardetreffen vindt plaats in de Biesenhof, Een typische Limburgse Carréhoeve 
gelegen in het dal van de Geleenbeek nabij Geleen. 
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Figuur 6 Biesenhof te Geleen 

Op de binnenplaats van de hoeve wordt op 25 januari een grote tent worden geplaats door 
BOSMI. Deze tent wordt geplaatst zonder zijwanden. Rondom de tent is het eetgedeelte 
bereikbaar, de toiletten en de garderobe die gevestigd is in het theater.  
 

3.7 Sabeloverdracht 
De sabeloverdracht houdt in dat de organisator van dit jaar de Sabel uitreikt aan de 
organiserende gemeente van het volgende jaar. In de planning staat dat dit rond 15:30 uur 
dient te gebeuren. De sabel wordt dan overhandigd aan burgemeester Jos Som van Kerkrade, 
die het evenement in 2019 organiseert in Kerkrade. Burgemeester Cox van Geleen neemt de 
overhandiging van de sabel op zich.  
 
Het is van groot belang dat de belanghebbende bij deze sabeloverdracht op tijd klaar staan. 
Tevens dient van te voren geïnformeerd te worden welke personen een rol spelen bij de 
sabeloverdracht. Hieronder is een tabel weergegeven waar de betrokken personen voor de 
sabeloverdracht in komen te staan. Het is van belang dat in een oogopslag gezien kan worden 
wie klaar moet staan, waar hij/zij klaar moet staan, hoe laat hij/zij klaar moet staan en wat 
zijn/haar functie is. Zodra dit in kaart is gebracht, kan de organisatie de juiste mensen op de 
hoogte stellen zodat zij klaar staan als de overdracht plaats vindt.  
 

Wie Waar Tijdstip Wat doet hij/zij Functie 

Jos Som Podium 15:30 Ontvangt sabel 
van dhr. Cox 

Burgemeester 
Kerkrade  

Sjraar Cox Podium 15:30 Overhandigd 
sabel aan dhr. 
Som 

Burgemeester 
Geleen 

Noël Lebens Podium 15:30 Openingswoord Wethouder 
Sittard-Geleen 

 
Opening 
Wethouder Noël Lebens zal de opening voor de optredens op zich nemen. Hij zal dan kort een 
openingswoord houden en iedereen welkom heten. Dhr. Lebens is wethouder van het CDA van 
de gemeente Sittard-Geleen. Als alle groepen bij klaar binnen gekomen zijn vanuit de optocht, 
zal hij de opening verzorgen.  
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Optredens 
Tevens zullen een aantal optredens van verschillende gardes plaatsvinden. De gardes die zullen 
gaan optreden zijn: Prinsegarde Zitterd, Ehrengarde Sonnenfunken Simmerath, De Neelder 
Garde Garderezjiment kueb va Heele, Stads Garde Officieren Arnhem met Beekse 
Heerlijckheden, Munstergarde 1202, Dansmariekes Streupers Brunssum en Sjoutvotte Geleen. 
Belangrijk is dat desbetreffende gardes van te voren ingelicht worden en dat zij op de juiste 
tijden klaar staan.  
 

3.8 Begroting 
Voor de begroting wordt gekeken naar de kosten en opbrengsten van het evenement. Het 
budget wordt vastgesteld aan de bijdragen van de gardes. Zij betalen een contributie waarvan 
een gedeelte gaat na het organiseren van het evenement.  
 
De enige opbrengsten die gegenereerd worden voor de FEG, zijn inkomsten uit de tombola. 
Hier kunnen de gasten bijvoorbeeld voor een euro een lootje kopen. Waar op het eind van de 
avond een lootje getrokken wordt en de winnaar bekend wordt gemaakt. Aan deze tombola 
zijn geen kosten verbonden doordat de gardes allemaal een kleinigheidje inleggen (afkomstig 
uit de eigen regio). Andere inkomstenbronnen zijn subsidies van de gemeente en van de 
provincie. De subsidie van de gemeente hebben ze al binnen, maar de subsidie van de 
provincie kunnen ze pas in het nieuwe jaar verwachten.  
 
Voor de Biesenhof zijn de inkomsten iets meer van belang. Zij ontvangen inkomsten die 
gegenereerd worden uit de aantal consumpties die genuttigd worden. Deze inkomsten worden 
verdeeld onder drank en catering. Zo heeft de Biesenhof een speciaal Gardemenu opgesteld 
met allemaal makkelijke hapjes. Deze kunnen de bezoekers consumeren door middel van 
consumptiebonnen.   
 
De globale begroting voor het 24e Euregionale Gardetreffen ziet er als volgt uit:  

Soort opbrengsten Bedrag Soort kosten Bedrag 

Subsidie gemeente €3.000,- Tent €3.000,- 

Subsidie provincie €2.000,- Licht en geluid €2.500,- 

Tombola €1.000,-/€1.500,- DJ Fiasco €500,- 

Contributie gardes € Drukwerk €500,- 

  Folders €600,- 

  Verkeersregelaars €480,- 

  Aandenken gardes €500,- 

Totaal €6.000,-/€6.500,- Totaal €8.080,- 

 

3.9 Risico’s 
Tijdens het gardetreffen zijn er verschillende risico’s die kunnen optreden. Het begint al aan 
het begin van de dag. Hier komen de risico’s kijken dat niet alles op tijd klaar staat. Het betreft 
het podium met de bar en tent bij de Kroon. Dit kan voorkomen worden door de strakke 
planning te hanteren en ruim van te voren te kijken of alles klaarstaat. Tevens is een risico 
aanwezig dat de gardes niet op tijd komen. Dit is wat moeilijker in de hand te houden. Ze 
kunnen namelijk met de bus in een file te komen staan. Dit kan niet voorkomen worden, maar 
er kan wel duidelijk gecommuniceerd worden dat de garde wat later is. Hierdoor kunnen zij 
bijvoorbeeld achter in de optocht aansluiten. Van belang is dat er dan een goede 
communicatie is tussen de gardes en de studenten. Het risico dat de gardes de weg niet 
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kunnen vinden, is uit de weg geholpen door de routekaarten die ze gekregen hebben. Hierin 
staat ook via welke vier richtingen ze Sittard-Geleen in kunnen rijden. Het laatste risico met 
betrekking tot de optocht, is dat de gardes mensen hebben die niet mee kunnen lopen (of 
geblesseerd uitvallen). Dit is opgelost om een busje voor en achter de optocht mee te laten 
rijden. Hier komen de mensen die niet kunnen lopen toch van de Kroon naar de Biesenhof.  
Er zijn ook nog risico’s die kunnen optreden bij de Biesenhof. Als eerste bestaat het risico dat 
niet alles op tijd klaarstaat als de gardes binnen komen gelopen. Dit wordt voorkomen door 
middel van het sturen van de studenten. S’ochtends staan twee studenten bij de Biesenhof die 
alles in de gate houden. Zij controleren of alles volgens plan verloopt. Als eenmaal het 
programma bij de Biesenhof aan de gang is, stapelen de risico’s zich op. Ten eerste is er het 
risico dat de gardes niet weten waar ze hun spullen kunnen zetten en aan welke tafels ze 
moeten staan. Hiervoor is een indeling gemaakt. Daarna is de kans aanwezig dat de 
burgemeesters en wethouder niet klaar staan bij het podium om het openingswoord te 
houden. Dit wordt voorkomen door een student die desbetreffende personen zoekt en zorgt 
dat ze klaarstaan. Hierna begint het programma met de optredens. Hier bestaat het risico dat 
de gardes niet op tijd klaar staan om aan hun optreden te beginnen. Dit wordt voorkomen 
doordat het programma met tijdstippen bij de gardes worden aangeleverd. Hierbij wordt 
vermeld dat ze een aantal minuten voor hun optreden klaar moeten staan bij het podium. 
Tevens zal een student rondlopen om desbetreffende gardes nog een keer aan te spreken als ze 
bijna aan de beurt zijn. Verder geldt voor deze dag nog het risico weer. Als het hard gaat 
regenen zal het de pret drukken en zullen de gardes eerder naar huis gaan. Dit is opgelost 
middels een grote tent die op het binnenplein van de Biesenhof komt te staan.  
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4. Uitvoeringsfase 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoeringsfase van het evenement. Ten eerste wordt de opbouw en 
leveringen beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de catering van de Biesenhof. Daarna 
wordt het ontvangst van de gasten toegelicht. Ten slotte komt de afbouw van het evenement aan 
bod.  
 

4.1 Opbouw 
Voorafgaande het Gardetreffen 2018 moet de opbouw plaatsvinden. Donderdag 27-01-2018 
wordt de tent opgezet op de binnenplaats van de Biesenhof door Bosmi tentverhuur. De tent 
overdekt de gehele binnenplaats. Afhankelijk van de weersvoorspelling wordt eventuele 
verwarming in de tent geplaatst. De bar met bijhorende installaties, het podium en de 
muziekinstallatie worden de ochtend van het Gardetreffen opgebouwd door het personeel van 
Biesenhof en DJ Fiasco. 
 

4.2 Leveringen 
Het is noodzakelijk dat alle producten tijdig geleverd worden om de voorbereidingen zo goed 
mogelijk te laten verlopen. In de ochtend van het Gardetreffen worden de bar en de keuken 
klaar gemaakt en is er genoeg voorraad voor het aantal gasten. Dit wordt volledig 
georganiseerd door de Biesenhof.  
 

4.3 Catering 
De catering wordt verzorgd door de Biesenhof in Geleen. In het restaurant wordt de 
menukaart aangeboden met verschillende soepen, frieten met zuurvlees en andere hartige 
warme gerechten. In de tent op de binnenplaats staan bars met drank waar de gasten drank 
kunnen bestellen. Achter de bars, in het restaurant en in de keuken is personeel van de 
Biesenhof werkzaam. De betaling van de catering vindt plaats via een bonnensysteem. Bonnen 
zijn te koop bij de daar bijhorende kassa en zijn inwisselbaar voor geld.  
 

4.4 Ontvangst gasten 
De gardes en toeschouwers volgen de optocht naar de Biesenhof. Hier worden zijn openhartig 
ontvangen. De gardes worden ontvangen door een personeelslid van de Biesenhof, deze zal de 
gardes de weg wijzen naar de ruimte waar zij de spullen neer kunnen leggen. De gardes zullen 
verder in de tent op het binnenhof blijven voor een vermakelijke dag. De overige bezoekers 
worden gelijk de tent in geleid zodat  zij niet in de ruimtes van de gardes kunnen komen.  
In de tent bevinden zich enkele barren en in de Biesenhof zelf is ook een bar aanwezig waar 
eten en drinken gehaald kan worden.  
 

4.5 Afbouw 
Wanneer het feest afgelopen is zal begonnen worden met het opruimen. De ruimtes van de 
Biesenhof zullen gepoetst gaan worden door de medewerkers. Maandag zal de tent,  de barren 
en tribunes afgebroken worden. Hierna zal het Binnenhof gepoetst worden en alles terug gezet 
worden zoals het vooraf was.  
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5. Evaluatiefase 
Om de bevindingen van de bezoekers te achterhalen is het van belang dat een evaluatie 
plaatsvind. Dit hoofdstuk beschrijft de evaluatiefase waarin de enquête en mondelinge evaluatie 
aan bod komen.  
 

5.1 Enquête  
Om te beoordelen of het event geslaagd is en de evaluatie van de bezoekers te achterhalen, 
wordt de dag na het event een enquête gestuurd naar de bezoekers. De enquête is toegevoegd 
in bijlage 1 en 2. Het doel van deze enquête is om inzicht te verwerven in de ervaringen van de 
bezoekers. Aangezien er circa een capaciteit is van 1.500 bezoekers voor dit event, is een 
kwalitatief meetinstrument afgeraden. Zeer waarschijnlijke zal niet iedere bezoeker de enquête 
invullen en terug opsturen, maar er wordt vanuit gegaan dat circa 50% van de bezoekers dit 
wel doet. Dit zorgt alsnog voor voldoende input voor de organisatie. De enquête wordt online 
verstuurd naar de bezoekers. Hiervoor zijn dus de e-mailadressen van de bezoekers vereist. 
 
Voorbeeld mail 
Hieronder staat een voorbeeld mail die gestuurd wordt samen met het enquêteformulier naar 
de bezoekers van het event: 
 
Beste bezoeker. Allereerst willen wij u namens het gehele team van het Euregionale Gardetreffen 
2018 hartelijk bedanken voor uw bezoek. Wij hopen oprecht dat u genoten heeft van deze dag. 
Omdat wij ernaar streven om de invulling van het event zoveel mogelijk op de doelgroep aan te 
passen, zijn wij benieuwd naar uw ervaringen van deze dag. 
 
Deze enquête bevat 24 vragen over de organisatie en invulling van het event. Het invullen van de 
enquête duurt circa tien minuten. Wij willen u vriendelijk vragen om dit formulier in te vullen om 
ons te helpen het event nog beter te maken in de toekomst! We gaan zorgvuldig om met uw 
gegevens en zullen deze niet verstrekken aan overige partijen of instanties.  
 

5.2 Mondelinge evaluatie 
Naast de enquête vindt ook een mondelinge evaluatie plaats met de organisatoren van het 
event en alle stakeholders (of de vertegenwoordigers) die hebben bijgedragen aan de 
organisatie hiervan. Hierbij worden de activiteiten kritisch doorgesproken en komen de plus- 
en minpunten aan het licht. Dit evaluatiemoment vindt twee weken na het event plaats op een 
geschikte locatie. Op deze locatie moet het mogelijk zijn om een beeldpresentatie uit te voeren 
en moet er genoeg plaats zijn voor alle gasten. Hierbij is het belangrijk dat de heer Looijen het 
gesprek leidt en ervoor zorgt dat alle zaken besproken wordt. Tijdens deze evaluatie worden 
tevens de resultaten van de enquête onder de bezoekers besproken. 
 
De input die wordt vergaard door beide evaluatiemiddelen wordt gebruikt bij de organisatie 
van het volgende event.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Enquêteformulier evaluatie Nederlands 
 
Enquêteformulier evaluatie 24e Euregionale Gardetreffen 
Naam:  …………………………………………………………… 
Geslacht: Man / Vrouw 
Leeftijd: …………. 

Stelling Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Zeer 
mee 
oneens 

N.v.t. 

1. Ik ben tevreden over de 
organisatie van dit event 

      

2. Het programma was logisch 
ingedeeld 

      

3. Het was duidelijk wie de 
organisatoren waren 

      

4. Ik heb een stijgende lijn 
ervaren in de organisatie van 
het Gardetreffen. 

      

5. Het was duidelijk waar ik 
consumptiebonnen kon 
kopen 

      

6. Er was voldoende keus in eten       

7. Het eten was van goede 
kwaliteit 

      

8. Er was voldoende keus in 
dranken 

      

9. Het drinken was van goede 
kwaliteit 

      

10. Als buitenevenement was dit 
event goed te doen 

      

11. De beveiliging deed zijn werk 
goed 

      

12. Er waren voldoende sanitaire 
voorzieningen 

      

13. De sanitaire voorzieningen 
waren schoon en hygiënisch 

      

14. Er was voldoende 
garderoberuimte   

      

15. De verkeersregelaars deden 
hun werk goed 

      

16. Ik heb mijn auto op een goede 
plek kunnen parkeren 

      

17. Ik heb mijn auto op een korte 
afstand van het event kunnen 
parkeren 

      

18. De optredens kon ik goed 
waarnemen 

      

19. Ik heb de muziek en sprekers       
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goed kunnen horen 

20. Ik vond het event niet te druk       

21. Ik heb lang moeten wachten 
bij het kopen van 
consumpties 

      

22. Ik heb lang moeten wachten 
totdat ik kon eten en/of 
drinken  

      

23. De deejay als afsluiting vond 
ik leuk 

      

24. Ik kom volgend jaar weer       

 
Als ik dit event met een cijfer mag beoordelen, dan geef ik de volgende score (1 – 10): ……………… 
Overige opmerkingen ten aanzien van dit event: 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 
 
Link naar online enquête: https://www.enquetesmaken.com/s/gardetreffen2018  

  

https://www.enquetesmaken.com/s/gardetreffen2018
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Bijlage 2 Enquêteformulier evaluatie Duits 
 
Sehr geehrter Besucher. Zuerst wollen wir ihnen herzlich danken für ihren Besuch auch im 
Namen des ganzen Team  vom Euregionale Gardetreffen 2018. Wir hoffen aufrichtig das Sie 
diesem Tag gefallen hat. Weil unser Ziel ist dieses Ereignis so viel wie möglich zu richten nach 
unsere Zielgruppe, sind wir gespannt nach ihre Erfahrung. 
 
Diese Umfrage enthält 20 Fragen über die Organisation und die Interpretation des Ereignis. 
Das Ausfüllen der Umfrage dauert etwa zehn Minuten. Wir wollen Sie höflich fragen dieses 
Formular aus zu füllen um uns so zu helfen das Ereignis zukünftig besser zu machen. Wir werden 
ihre Daten mit größter Sorgfalt schützen und sie nicht weiter reichen an andere Parteien und 
Instanzen.  
 
Umfrageformular Bewertung 24e Euregionale Gardetreffen 
Name:  …………………………………………………………… 
Seks:  Mann / Frau 
Alter:  …………. 

Frage Stimme 
voll 
und 
ganz zu 

Zu-
stimmen 

Neutral Stimme 
nicht 
zu 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Nicht 
anwendbar 

25. Ich bin sehr 
zufrieden über 
die Organisation 
diese Events 

      

26. Das Programm 
war logisch 
eingeteilt 

      

27. Er war klar wer 
die 
Veranstaltung 
organisiert hat 

      

28. Die 
Organisation 
des Euregionale 
Gardetreffen hat 
sich gesteigert 

      

29. Es war mir klar 
wo ich die 
Gutscheine 
bekäme 

      

30. Es war genügend 
Essen vorhanden 

      

31. Das Essen war 
qualitativ sehr 
gut 

      

32. Es waren 
genügend 
Getränke dar 
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33. Die Getränke 
waren qualitativ 
sehr gut 

      

34. Die 
Sicherheitsfirma 
leistete gute 
Arbeit 

      

35. Es waren 
ausreichend 
Toiletten 
vorhanden 

      

36. Die Toiletten 
waren sauber 
und hygienisch 

      
 
 
 

37. Die Garderobe 
reichte völlig 

      

38. Es waren 
genügend 
Parkplatze dar 

      

39. Ich konnte die 
Redner gut 
wahrnehmen 

      

40. Ich konnte die 
Redner auch gut 
hören 

      

41. Das Ereignis war 
nicht sehr 
überfüllt 

      

42. Die Wartezeit 
beim Kaufen 
vom Getränke 
war lang 

      

43. Ich habe lange 
gewartet, bis ich 
essen und 
trinken konnte 

      

44. Ich werde 
nächstes Jahr 
wiederkommen 

      

 
Wenn ich dieses Ereignis beurteilen kann, werde ich es geben (1 - 10):………….. 

andere Kommentare: 

 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………………….................
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…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 
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Bijlage 3. Programma optredens 
 

Starttijd Duur Eindtijd Wie Comment 

13.15 15 min 13.30 Zaate Hermenie 
Geen Idee  

  

13.25 5 min 13.30 Zorgen dat VV de 
Sjoutvotte 
Dansmarietjes 
klaar staan 

  

13.30 15 min 13.45 VV de Sjoutvotte 
Dansmariekes 
Junioren tot 12 
jaar 

  

13.40 5 min 13.45 Zorgen dat 
Prisegarde Zitterd 
klaar staat 

  

13.45 30 min 14.15 Prinsegarde 
Zitterd 

  

14.10 5 min 14.15 Zorgen dat 
Dansmariekes CV 
de Streupers 
Broenssem 
(kleintjes) klaar 
staan 

  

14.15 15 min 14.30 Dansmariekes CV 
De Streupers 
Broenssem 
(kleintjes) 

  

14.25 5 min 14.30 Zorgen dat De 
Neelder Garde 
klaar staat 

  

14.30 20 min 14.50 De Neelder Garde   

14.45 5 min 14.50 Zorgen dat 
Dansmariektjes 
klaar staan voor 
gezamelijke dans 

  

14.50 10 min 15.00 Gezamelijke 
Mariechendans 
o.l.v. Tamara 
Hodzelmans 
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14.55 5 min 15.00 Zorgen dat Stads 
Garde Officieren 
Arnhem en 
Beekse 
Heerlijckheden 
CV de Cavalieren 
klaar staan 

  

14.55 5 min 15.00 Zorgen dat alles 
gereed staat voor 
Sabeloverdracht 

  

15.00 30 min 15.30 Sabel overdracht 
door  
Loco 
Burgemeester 
Noel Lebens, Rob 
Bindels, Loco 
burgemeester Jo 
Bok 

Aandenken De 
Kroon, Biesenhof 
en Gemeente 
Sittard-Gelean /  
Kerkrade 

15.30 30 min 16.00 Plek voor ludieke 
onderbreking 
voor spelletjes 

  

15.55 5 min 16.00 Zorgen dat 
Dansmariekes 
Sjouvotte 
senioren klaar 
staan 

  

16.00 15 min 16.15 VV de Sjouvotte 
Dansmariekes 
Senioren van 13-19 
jaar 

  

16.10 5 min 16.15 Zorgen dat 
Munstegarde 1202 
klaar staat 

  

16.15 30 min 16.45 Munster Garde 
1202 

  

16.40 5 min 16.45 Zorgen dat 
Ehrengarde der 
KG Sonenfunken 
Simmerath klaar 
staat 

  

16.45 30 min 17.15 Ehrengarde der 
KG 
Sonnenfunken 
Simmerath 1992 
e.V. 
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17.00 15 min 17.15 Zorgen dat 
Tombola gereed 
is en Gardeleed 

  

17.15 15 min 17.30 Tombola en 
Gardeleed 

  

17.30 45 min 18.00 Vaandels/ 
Aandenkens 
gardes/ 
Studenten Zuyd 
Hogeschool 

  

18.15     Afther party DJ Fiasco, VV de 
Sjouvotte 
Dansmariekes Solo 
2x en Duo 
Senioren. 
Dansmariekes 
Kroankelaere  
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Bijlage 4. Planning 
 
Datum Tijdstip Tijdsduur Wat Uitvoerder WAAR Verantwoordelijk Comments / vragen 

Voorbereidingsfase Voorbereidingsfase Voorbereidingsfase   Voorbereidingsfase   

5-jan   Gardekaart 
(menukaart) 

    

5-jan   Inlichten 
Garden inzake 
dagprogramma 

    

19-jan   Definitieve 
planning voor 
personeel 
doorgeven 

Mandy Biesenhof   

19-jan   Plastic borden 
bestellen voor 
eetbar 

Mandy Biesenhof   

19-jan   Borden en besek 
inhuren bij 
Boels 

Mandy Biesenhof Mandy  

22-jan   Binnenplaats 
leegruimen 

 Biesenhof   

25-jan   Tent opzetten Bosmi Biesenhof   

26-jan  2 dagen Levering bar, 
glaswerk en 
drank 

Hanssen Dranken Biesenhof   

27-jan   Ophangen 
vlaggen in tent 

 Biesenhof   

27-jan   Verwarming Van Hooft  
Nederweert  

Biesenhof   

27-jan   Dranken 
inruimen 

 Biesenhof   
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27-jan   Theater 
klaarmaken 

 Biesenhof   

28-jan   Licht en geluid  Biesenhof   

Uitvoeringsfase  Uitvoeringsfase  Uitvoeringsfase    Uitvoeringsfase    

28-jan 8.30  uur   Aankomst 
Janice en Linda 
bij café de 
Kroon met busje 

Linda en Janice Café de 
Kroon 

Linda en Janice Linda en Janice zijn de 
infobalie bij café de 
kroon. Hier moeten de 
gardes zich aanmelden 
bij aankomst 

29-jan 9.00 uur   Aankomst 
studenten Zuyd 
Hogeschool 

Shauni, Max en 
Jent 

Café de 
Kroon 

Shauni, Max en Jent   

28-jan 9.00 uur 30 min Spek en ei eten 
bij de Kroon 

medewerker 
Kroon 

Café de 
Kroon 

medewerker Kroon   

28-jan 9.30 uur 15 min Flaarisse 
huldige 
Jubilaarissen 
RAAF 

DJ Fiasco en 
presentator 
Richtig Rex 

Café de 
Kroon 

Ruud Looijen   

28-jan 9.45 uur 15 min Sjpaskapel Hawf 
om speelt 

Sjpaskapel Hawf Café de 
Kroon 

    

28-jan 10 uur 60 min Aankomst 
gardes bij  Cafe 
de Kroon 

  Café de 
Kroon 

    

28-jan 11 uur 15 min Officiële 
opening 
Euregionale 
garde treffen 

Rob Bindels en 
Burgemeester Cox 
en FEG 

Café de 
Kroon 
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28-jan 12 uur 60 min Optocht gardes   Café de 
Kroon/ 
Biesenhof 

    

28-jan 9 uur 10 min Toiletdames 
instrueren 

Mandy Biesenhof   

28-jan 9 uur 10 min Controleren of 
bonnen/ 
wisselgeld 
aanwezig is 

Mandy Biesenhof Mandy  

28-jan 10 uur 10 min Personeel 
instrueren 

Mandy Biesenhof Mandy  

28-jan 11 uur  30 min Drankkasten 
controleren, 
eetbar 
controleren en 
overig checken  

Mandy Biesenhof Mandy  

28-jan 13 uur 15 min Aankomst 
optocht 
Biesenhof 

 Biesenhof  Defile bestuur FEG en 
wethouder Lebens. Zaate 
Hermenie speelt op 
trebune 

28-jan 13.15 uur 120 min Optredens 
gardes 

 Biesenhof  Zie programma 
optredens 

28-jan 15.30 uur 60 min Sabeloverdracht  Biesenhof   

28-jan 16.30 60 min Optredens    Biesenhof  Zie programma 
optredens 

28-jan 17.30  30 min Vaandels op de 
bühne 

 Biesenhof   

28-jan 18 uur 15 min Tombola  Biesenhof   
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28-jan 18.15  15 min Afsluiting  Biesenhof   

28-jan 18.30   Afterparty  Biesenhof   

28-jan einde  Afbreken licht 
en geluid 

Cowanzo Biesenhof   

Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw Afbouw 

29-jan 10 uur  Opruimen  Biesenhof   
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Bijlage 5. Flyer 24e Euregionale Gardetreffen  
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Bijlage 6. Uitnodiging gardes 
 

 
 


