
Dorpenfeest HSW 05-06-2015 / 14-06-2015  - Evaluatie 

 

In verschillende samenstellingen is het dorpenfeest 2015 geëvalueerd.  Hierna zijn per 

dagdeel de resultaten van de evaluaties samengevoegd. 
 

Datum Evenement Opmerkingen Aanbevelingen 
05-06-2015 Opening Plezierige sfeer;  

hapjes en drankjes prima; 

muzikale omlijsting goed 

Meer bewoners activeren. 

 Game-avond Viel samen met 

kampioenswedstrijd voetbal; 

te weinig ruchtbaarheid.  

Beter communiceren.  

 Disco 12 – 17 Niet door gegaan door slecht 

weer. 

Passende activiteit zoeken 

voor deze 

leeftijdscategorie. 

    

06-06-2015 Optocht Dorpsomroeper mooie start. 

 

Veel positieve reacties over de 

sfeer en de optocht. 

 

Optocht jammer genoeg niet 

aaneengesloten door 

materiaalpech en divers tempo 

muziekkorpsen. 

 

Muziekkorpsen minder goed te 

horen door de vele 

geluidsinstallaties op de wagens. 

 

Overmatig drankgebruik op 

sommige wagens.  

Wens om criteria jury 

vooraf bekend te maken. 

 

Overwegen om minder 

muziekkorpsen te 

contracteren. 

 

Vroegtijdige afspraken met 

gemeente maken over 

eisen optocht, veiligheid en 

drankgebruik. 

 

Nadenken over start van de 

optocht. 

    

07-06-2015 Kerkdienst Grote opkomst; positieve 

reacties. 

Eventueel verplaatsen naar 

de grote tent. 

 

 Gospel Mooi optreden; opkomst matig. Gospel en kerkdienst op 

verschillende zondagen. 

 

    

08-06-2015 Klaverjasavond Positieve reacties op evenement. 

 

Eerder aankondigen. 

    

09-06-2015 Ouderenmiddag Ca. 250 deelnemers; positief 

programma; goede 

medewerking. 

 

 

 ATB-tijdrit Snelle actie webmaster; 

positieve reacties. 

 

Evenement in overleg met 

Dorpsbelangen evt. jaarlijks 

herhalen. 

Aandacht voor vogel 

broedseizoen. 

 

Communicatie met 

omwonenden. 

    

10-06-2016 Jeugddag Veel positieve geluiden van 

zowel ouders, kinderen als 

begeleiders over zowel de 

voorstellingen als het creatieve 

programma. 

 

 Sponsor-

bijeenkomst 

Geen opmerkingen.  

 Voetbal oud FC Geen opmerkingen.  



11-06-2015 Bekkema Run Ruim 600 deelnemers. 

Problemen met tijdregistratie. 

 

 Culturele dag Organisatie is goed verlopen. 

 

Opkomst op de vele locaties erg 

mager. 

 

Aankondiging te laat. 

Overwegen om een 

dergelijk evenement op 

b.v. de laatste zondag, of 

op ander moment te 

plannen. 

 

Samenloop met Bekkema 

Run minder gelukkig. 

12-06-2015 Stratenvoetbal Goede opkomst. Prijsuitreiking een goed 

podium bieden. 

 Feestavond Geslaagde avond; goede band; 

veel positieve reacties; ook van 

de bandleden. 

 

Geluid was halverwege de tent 

niet goed. 

Duidelijke afstemming 

tussen organisatie / 

uitvoering geluid. 

13-06-2016 Jeugdtoernooi Veel teams; organisatie was 

goed. 

 

Vragen over prijsstelling 

consumpties jeugdleden 

 

 Feestavond Zie 12-06-2015.  

    

14-06-2015 Naoproat’n  Fotopresentatie positief 

ontvangen. 

 

Invulling zondag te laat 

gecommuniceerd. 

Invulling afsluiting vraagt 

extra aandacht. 

 

 

    

Algemeen Magazine Mooie lay-out. 

Te laat verspreid. 

Route optocht werd gemist. 

 

Route optocht vermelden. 

Aandacht voor juiste 

tijdstippen e.d. 

 Collecte Onduidelijkheid over de combi-

kaarten. 

 

Communicatie over minimum-

bedrag schrikt af. 

 

Onduidelijk waar collectegelden 

aan worden besteed. 

Biedt inzicht in de 

begroting en leg achteraf 

verantwoording af in bv  

de Dorpsbode. 

 

Optie bieden om zelf combi 

kaarten te kiezen 

 Verzekeringen Er is lang onduidelijkheid 

gebleven over de verzekeringen. 

Informatievoorziening 

verzekeringen eerder in het 

traject 

 Begroting Kritisch oog voor diverse posten 

(beveiliging, muziek, div. 

evenementen). 

Goede afspraken in vroeg 

stadium met div. 

commissies en gemeente 

 

 Website Publicaties niet altijd tijdig te 

verwijderen. 

Website blijft in afgeslankte 

vorm bestaan met 

vermelding dat er geen 

nieuwe publicaties 

verschijnen en dat bestuur 

aftredend is. 

 Toiletvoorziening Nette toiletten met toiletdames. Betalen voor toilet? 

 Evaluatie  Evaluatie op website. 

Verwijzing vermelden in 

Dorpsbode / Raitvinken. 

 


