
BIJLAGEN

Overzicht aanbevelingen 

Onderdeel Gemeente Score Organisatiebureau Score Gemeenschap Score Aanbeveling

Vanuit de gedachte van + Een organisatiebureau heeft de - Organisatie in handen leggen + Voor de organisatie een projectgroep 

verbinding en trots doet het vereiste kennis en deskundigheid van een stichting b.v. gevormd vanuit formeren met een ambtelijk project-

intern organiseren het meest in huis voor het organiseren van de ambassadeurs. leider.  Deze projectgroep aanvullen 

recht aan deze doelstellingen. grootschalige evenementen. Op deze manier wordt het gala vanuit met verantwoordelijken vanuit diverse

De organisatie wordt zo een Organisatie gebeurt dan echter  een gemeentelijke start overgedragen benodigde disciplines intern en .

echt samenspel van inwoners meer op afstand van de gemeente. aan de inwoners. extern via inhuur.

en gemeente. Er is minder binding met de inwoners

en organisaties. 

Bij interne organisatie is het nood- -/+ Dit is op dit moment nog een +
zakelijk om mensen hiervoor vrij stap te ver maar zou een streven

te roosteren.  Gevolg hiervan is kunnen zijn voor de toekomst.

de inhuur van tijdelijk personeel. Inwoners organsiseren en gemeente

faciliteert. 

Onderdeel Huidige gala Score 12 maanden Score Ruim 1 jaar Score Aanbeveling

6 maanden aanlooptijd 

De aanlooptijd bedroeg in 2016 - Een aanlooptijd van 1 jaar geeft voor + Een aanlooptijd van ruim een jaar - Voor de organisatie een aanlooptijd

zo'n half jaar. Dit is als  te kort organisatie van een volgend wordt als te lang gezien. Hierdoor van een jaar inplannen. Een periode

ervaren. Hierdoor is het risico Chapeau een verantwoorde termijn. ontstaat het risico dat zaken niet van een jaar geeft voor zowel de interne

groot dat er kwaliteitsverlies Dit geldt voor zowel de interne voortvarend meer opgepakt worden als de externe benodigde inzet 

optreedt maar ook vanuit de organisatie als voor de externe omdat het gevoel leeft dat er toch voldoende tijd. 

verenigingen en instellingen medewerking vanuit verenigingen voldoende tijd is. 

is aangegeven dat een half jaar en instellingen die hebben aan- Meer tijd werkt dan negatief en niet 

echt te kort  is om extra actviteiten gegeven dat een periode van 1 jaar efficiënt. 

te organiseren naast de planning toereikend is. 

die zij al hebben. Dit brengt een lagere inhuur van 

tijdelijk personeel met zich mee. 
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Vervolg Overzicht aanbevelingen 

Onderdeel Jaarlijks Score Om de twee jaar Score Om de vier jaar Score Aanbeveling

Het jaarlijks organiseren van - Het om de twee jaar organiseren - Wanneer Chapeau een maal in + Chapeau om de twee jaar organiseren. 

Chapeau zal geen recht meer van Chapeau kan als juiste termijn de vier jaar wordt georganiseerd Waarbij gekeken moet worden hoe 

doen aan het unieke van het gala. worden gezien.  Er ontstaat geen is dit minimaal en schieten we mogelijk Chapeau een volgende keer wordt 

Het zal dan al gauw te gewoon sleur zoals bij een jaarlijkse her- ons doel voorbij om onze trots, (h) er- ingevuld waarbij Trots, (h)erkenning en

worden en  het wordt moeilijk om haling.  Het blijft op die manier een kenning te delen en mensen die een verbinding als doel overeind blijven.

mensen steeds te enthousiasmeren. aantrekkelijk evenement. bijzondere prestatie hebben geleverd

Daarnaast zal dit een grote en Om eventuele sleur te doorbreken in het zonnetje te zetten. Wat aanlooptijd betreft zou het jaar

mogelijk onevenredige belasting bestaat altijd de mogelijkheid om Een keer in de vier jaar geeft geen 2019 voor een volgend Chapeau de  

geven op de gemeentelijke voor een andere invulling van  het invulling aan het uitdragen en vast- voorkeur hebben. 

organisatie. gala te kiezen, wel met de bestaande houden van het "Chapeaugevoel". Wat betrokkenheid van externen betreft

Het college heeft op 27-9-2016 al doelstellingen. heeft 2018 de voorkeur. 
besloten om Chapeau niet jaarlijks Aandachtspunt in 2019 is de herdenking
te organiseren. van de Slag om de Schelde die in novem-

ber van dat jaar plaatsvindt.

Onderdeel Begin van het jaar Score Half in het jaar Score Najaar Score Aanbeveling

(februari-april) (mei-juni) (september -november)

Organisatie van een volgend - Organisatie in juni biedt in principe + Organisatie in het najaar zal dan in + Organisatie in de maanden juni of 

Chapeau in deze periode wordt goed mogelijkheden voor organi- november plaast moeten vinden. Hier- november geeft geen noemens-

niet als wenselijk gezien. Het is satie van Chapeau. bij rekening houdend met kerkelijke waardige voor- of nadelen. 

kort op drukke maanden (Kerst, Er is geen vakantieperiode in die feestdagen. Aanbevolen wordt om bestuurlijk

Nieuwjaar, Nieuwjaarsrecepties en maand. Ook deze periode biedt goede een keuze te maken voor de periode

Carnaval).  Maanden waarin ook Mogelijk nadeel kan zijn dat mogelijkheden voor organisatie van waarin een volgend Chapeau plaats

veel vakantiedagen vallen. verenigingen  zich voorbereiden op Chapeau. moet gaan vinden. 

Bovendien is de aanlooptijd te kort de zomerstop en voor hen het Het is goed om de periode af te 

wanneer Chapeau in 2018 plaats seizoen op een einde loopt. stemmen met andere evenementen

via o.a. het Evenementenplatform en 

rekening te houden met (kerkelijke)

zou moeten vinden. feestdagen.

Onderdeel Gummaruskerk Score Rouleren naar een Score Andere locatie Score Aanbeveling

kerk in de andere kernen

De  Gummaruskerk is een unieke -/+ Rouleren naar een kerk in een van -/+ Afhankelijk van de invulling van + Voor een volgend Chapeau en afhankelijk

en prachtige locatie gebleken. de kernen zal weer een unieke Chapeu dient een geschikte locatie van de invulling van Chapeau een 
Knelpunt voor een volgend locatie opleveren.  Met de gezocht te worden. geschikte locatie kiezen waarbij rekening
Chapeau zijn de banken die niet ervaring van Chapeau in de Hiebij dient rekening gehouden te wordt gehouden met een centrale ligging 

meer verplaats mogen worden. Gummaruskerk kan ook inpas- worden met een centrale ligging en een en een goede bereikbaarheid vanuit

Dit geeft knelpunten voor de sing in een andere kerk gebeuren. goede bereikbaarheid vanuit de kernen. de kernen. 

inrichting. De vraag is of de kerk Toch moet bezien worden in 

dan nog geschikt is voor het hoeverre de inrichting naar eigen

houden van een publieksgala. wens vorm kan krijgen. 
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Onderdeel Aanbeveling Onderdeel 

Aanbevolen wordt om de organisatie van Chapeau 

intern op te pakken en medewerkers hiervoor vrij 

te roosteren. 

Voor werkzaamheden die om die niet kunnen worden

uitgevoerd tijdelijk personeel inhuren. 

Onderdeel Aanbeveling Onderdeel 

Aanbevolen wordt om voor de organisaie van een 

volgend Chapeau een aanlooptijd van 1 jaar en 4 

maanden als verantwoorde voorbereidingsperiode

te zien. 

Onderdeel Aanbeveling

Aanbevolen wordt om de organisatie van Chapeau

per vier jaar op te pakken en zo 

het unieke van het evenement te 

bewaken en het op een verant-

woorde manier in te plannen

binnen de gemeentelijke 
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Aanbeveling

Aanbevolen wordt om een volgend Chapeau plaats te 

laten vinden in juni 2019 (om de 4 jaar) en te starten met 

de organisatie in april 2018,

Op deze manier kan de organisatie goed en tijdig ingepast

worden in de gemeentelijke organisatie en wordt tijdsdruk

intern en extern voorkomen. 

Aanbeveling

Bezien of de Gummaruskerk bij het niet verplaatsen 

van de kerkbanken nog voldoende mogelijkheden biedt

voor organisatie van Chapeau. 

Zo niet , dan andere locaties met een unieke uitstraling 

zoeken en haalbaarheid nagaan. 


