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WINTERFESTIJN	  OVERBETUWE	  

JAARVERSLAG	  2014-‐2015	  

RECORD	  VOOR	  ACHTSTE	  EDITIE!	  

Inleiding	  
Stichting	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  (SWO)	  biedt	  u	  
het	  jaarverslag	  2014-‐2015	  aan.	  Het	  is	  een	  
weergave	  van	  het	  achtste	  Winterfestijn	  in	  Elst,	  dat	  
als	  een	  uitermate	  succesvol	  evenement	  de	  boeken	  
in	  gaat.	  Meerdere	  elementen	  van	  het	  Winterfestijn	  
komen	  in	  dit	  jaarverslag	  aan	  de	  orde.	  
Stichting	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  is	  
vertegenwoordigd	  door	  leden	  van	  Rotary	  Club	  Elst	  
Over-‐Betuwe,	  het	  centrummanagement	  (voorheen	  
Elster	  Ondernemers	  Vereniging)	  en	  Het	  Westeraam	  
College	  met	  het	  Lyceum	  Elst.	  
Het	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  rijgt	  al	  jarenlang	  de	  
successen	  aaneen	  met	  steeds	  meer	  schaatsers	  op	  
de	  ijsbaan	  en	  een	  stijgend	  aantal	  bezoekers	  voor	  
het	  horecagedeelte.	  De	  uiteenlopende	  
evenementen	  gekoppeld	  aan	  ongebreideld	  
schaatsplezier	  zijn	  de	  factoren	  die	  het	  evenement	  
doen	  slagen.	  Het	  is	  daarom	  dat	  niet	  alleen	  
Elstenaren	  maar	  ook	  mensen	  in	  de	  wijde	  omtrek	  
elk	  jaar	  weer	  zo	  uitzien	  naar	  het	  Winterfestijn.	  Het	  
betekent	  dik	  drie	  weken	  plezier	  in	  het	  toch	  al	  zo	  
knusse	  centrum	  van	  Elst.	  
De	  organisatie	  staat	  als	  een	  huis.	  In	  tegenstelling	  
tot	  voorgaande	  jaren	  was	  de	  dagelijkse	  leiding	  niet	  
meer	  in	  handen	  van	  twee	  personen	  maar	  berustte	  
die	  bij	  een	  kwartet	  managers.	  Dat	  waren	  deze	  
jaargang	  Angela	  Heukeshoven,	  Gerrit	  Besselink,	  
Pascal	  van	  Mierle	  en	  Hans	  Rutgers.	  Zij	  hebben	  de	  
hele	  organisatie	  van	  het	  Winterfestijn	  
gecoördineerd	  en	  aangestuurd.	  Dat	  gebeurde	  
opnieuw	  op	  een	  professionele	  wijze.	  De	  
samenwerking	  is	  dermate	  goed	  bevallen	  dat	  het	  
bestuur	  heeft	  besloten	  deze	  constructie	  een	  

vervolg	  te	  geven.	  
Aan	  de	  oorspronkelijke	  doelstellingen	  van	  SWO,	  
die	  in	  het	  Winterfestijn	  volledig	  tot	  hun	  recht	  
komen,	  	  is	  niet	  getornd.	  	  

Die	  doelstellingen	  zijn:	  
-‐	  Het	  bevorderen	  van	  de	  leefbaarheid	  in	  
Overbetuwe.	  Dit	  is	  het	  algemene	  doel	  van	  de	  
stichting.	  
-‐	  Een	  actief	  evenement	  opzetten	  voor	  de	  partners	  
van	  SWO	  en	  voor	  de	  vrijwilligers.	  
-‐	  Midden	  in	  de	  samenleving,	  voor	  jong	  en	  oud.	  
-‐	  Ieder	  jaar	  een	  specifiek	  goed	  doel.	  
-‐	  Elst	  nog	  aantrekkelijker	  maken	  als	  winkeldorp.	  

Dat	  het	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  ongekend	  
populair	  is,	  bewijzen	  de	  cijfers.	  Met	  meer	  dan	  
tienduizend	  schaatsers	  werd	  een	  bezoekersrecord	  
geboekt.	  Het	  schaatsen	  was	  aantrekkelijker	  
gemaakt	  doordat	  voor	  de	  huur	  van	  de	  schaatsen	  
niet	  betaald	  hoefde	  te	  worden.	  Een	  handreiking	  
naar	  mensen	  met	  een	  kleine	  portemonnee.	  De	  
toon	  werd	  al	  in	  de	  eerste	  week	  gezet	  met	  de	  komst	  
van	  achttien	  basisscholen	  uit	  de	  gehele	  gemeente	  
Overbetuwe.	  Het	  schoolschaatsen	  bleek	  andermaal	  
in	  een	  behoefte	  te	  voorzien.	  Ook	  de	  horeca	  
begroette	  meer	  bezoekers	  dan	  voorheen	  en	  dat	  
was	  het	  gevolg	  van	  een	  keur	  aan	  activiteiten.	  Die	  
trend	  voldoet	  aan	  de	  visie	  van	  het	  bestuur	  dat	  van	  
het	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  een	  breed	  gedragen	  
en	  breed	  georiënteerd	  evenement	  wil	  maken.	  Aan	  
die	  opzet	  is	  ruimschoots	  voldaan.	  Dit	  beleid	  krijgt	  
gestalte	  in	  de	  inzet	  van	  vele	  vrijwilligers	  en	  de	  
nauwe	  samenwerking	  met	  Hockeyclub	  
Overbetuwe	  en	  cv	  de	  Batsers.	  

Het	  muziek-‐	  en	  activiteitenprogramma	  kende	  vaste	  
en	  nieuwe	  onderdelen.	  Het	  programma	  was	  zeer	  
uitgebreid	  waarbij	  kinderdisco	  en	  
curlingcompetitie	  niet	  alleen	  vaste	  elementen	  zijn	  
maar	  ook	  succesnummers.	  	  
De	  organisatie	  toonde	  opnieuw	  de	  kenmerken	  van	  
een	  goed	  geoliede	  machine.	  Ook	  in	  financieel	  
opzicht	  heeft	  de	  achtste	  editie	  van	  het	  
Winterfestijn	  Overbetuwe	  goed	  gedraaid	  en	  dat	  
betekende	  dat	  opnieuw	  een	  substantieel	  bedrag	  
kon	  worden	  overgemaakt	  naar	  een	  goed	  doel.	  In	  
dit	  geval	  hebben	  we	  ervoor	  gekozen	  de	  Stichting	  
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Leergeld	  Overbetuwe	  te	  ondersteunen.	  	  
Zonder	  een	  aanzienlijke	  bijdrage	  van	  onze	  
sponsoren	  aan	  het	  Winterfestijn	  was	  dat	  alles	  niet	  
mogelijk	  geweest.	  Hun	  betrokkenheid	  wordt	  zeer	  
gewaardeerd.	  Onze	  dank	  voor	  hun	  inbreng	  is	  dan	  
ook	  groot!	  
Alle	  betrokken	  partijen	  en	  vrijwilligers	  hartelijk	  
dank	  voor	  uw	  blijvende	  betrokkenheid	  en	  inzet.	  

Namens	  bestuur	  SWP	  
Jeroen	  Joon	  
Voorzitter	  

	  

Foto:	  Ellen	  Koelewijn	  

	  

Programma	  

	  

Het	  optreden	  van	  Bennie	  Solo	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  
het	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  was	  de	  opmaat	  naar	  
een	  drie	  weken	  durend	  	  feest.	  Hij	  is	  een	  rasartiest	  
en	  weet	  hoe	  het	  publiek	  vermaakt	  moet	  worden.	  
Er	  was	  een	  evenwichtig	  programma	  in	  elkaar	  gezet	  
waarbij	  jong	  en	  oud	  aan	  hun	  trekken	  kwam.	  Voor	  
iedereen	  was	  er	  wat	  te	  genieten.	  Het	  valt	  op	  dat	  
steeds	  meer	  mensen	  de	  weg	  naar	  het	  
Winterfestijncafé	  weten	  te	  vinden.	  Ze	  komen	  er	  
voor	  een	  hapje	  en	  een	  drankje,	  om	  vrienden	  en	  
kennissen	  te	  ontmoeten	  en	  natuurlijk	  voor	  de	  
gezelligheid	  van	  de	  ijsbaan.	  Kortom,	  het	  is	  er	  alle	  
dagen	  goed	  toeven.	  

Het	  Winterfestijn	  begon	  als	  vanouds	  met	  de	  
schaatsles	  voor	  de	  kinderen.	  Je	  moet	  er	  snel	  bij	  zijn	  
want	  de	  lessen	  zijn	  elk	  jaar	  steeds	  vroeger	  
volgeboekt.	  In	  de	  eerste	  volle	  week	  stond	  het	  
schoolschaatsen	  centraal.	  Vijf	  dagen	  achtereen	  
waren	  leerlingen	  op	  de	  baan	  te	  vinden,	  
zestienhonderd	  in	  totaal.	  Alle	  kinderen	  kregen	  
weer	  koek	  en	  zoopie	  aangeboden	  door	  Jumbo	  
Macleane.	  	  
De	  eerste	  avond	  was	  er	  al	  een	  om	  niet	  te	  vergeten	  
met	  de	  Tiroler	  Party.	  In	  het	  eerste	  weekeinde	  was	  
ook	  de	  traditionele	  Kerstmannenloop	  en	  die	  mag	  
zich	  steevast	  verheugen	  op	  trouwe	  deelnemers	  die	  
met	  hartelust	  door	  Elst	  rennen.	  	  
De	  curlingcompetitie,	  georganiseerd	  door	  Golfbaan	  
Landgoed	  Welderen,	  heeft	  de	  stijgende	  lijn	  
eveneens	  te	  pakken.	  Steeds	  meer	  teams	  doen	  
mee.	  Gezelligheid	  wordt	  gekoppeld	  aan	  sportieve	  
strijd	  en	  dat	  is	  een	  succesformule	  gebleken.	  	  
De	  avonden	  in	  het	  horecadeel	  waren	  ronduit	  
sfeervol.	  De	  après	  ski-‐avond,	  de	  bingo’s,	  de	  Shiny	  
Silvester	  Surprise	  Party,	  het	  optreden	  van	  het	  
Shantykoor	  Alle	  Hens,	  de	  Batsersavond,	  het	  
optreden	  van	  muziekvereniging	  Prins	  Willem	  
Alexander	  en	  de	  Top	  40-‐avond	  met	  dj	  NL	  trokken	  
veel	  bezoekers	  en	  het	  enthousiasme	  was	  groot.	  	  
Dat	  gold	  ook	  voor	  de	  kinderdisco,	  het	  optreden	  van	  	  
St.	  Streekballetschool	  Overbetuwe	  (SBOB),	  het	  
schaatscarnaval,	  de	  schaatspolonaise	  met	  dj	  Henk,	  
het	  optreden	  van	  Bamboo	  Bill,	  de	  
pannenkoekenwedstrijd,	  de	  oliebollenborrel,	  en	  de	  
Happy	  Hours.	  Er	  was	  kortom	  veel	  te	  beleven	  en	  
iedereen	  had	  plezier	  als	  hij	  of	  zij	  op	  de	  ijsbaan	  dan	  
wel	  in	  het	  Winterfestijncafé	  was.	  	  

Tevens	  hebben	  meerdere	  bedrijven	  en	  
buurtverenigingen	  gezellige	  borrels	  gehouden.	  Het	  
is	  een	  bewijs	  dat	  het	  evenement	  er	  voor	  iedereen	  
is	  en	  er	  voor	  iedereen	  toe	  doet.	  

PR	  
Wie	  de	  website,	  social	  media,	  communicatie	  en	  pr	  
rond	  het	  Winterfestijn	  heeft	  gevolgd	  zal	  gemerkt	  
hebben	  dat	  er	  professionals	  aan	  het	  werk	  waren.	  
De	  organisatie	  van	  het	  Winterfestijn	  heeft	  
daarvoor	  het	  bedrijf	  Com-‐Fort	  in	  de	  arm	  genomen.	  
Het	  bedrijf	  ondersteunt	  de	  pr-‐commissie	  van	  het	  
Winterfestijn	  op	  alle	  mogelijke	  manieren.	  Com-‐Fort	  
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bracht	  het	  evenement	  via	  de	  website	  van	  de	  
organisatie	  maar	  ook	  via	  Twitter	  en	  Facebook	  
ruimschoots	  onder	  de	  aandacht.	  Het	  bedrijf	  wil	  
zich	  voor	  meerdere	  jaren	  aan	  het	  Winterfestijn	  
verbinden.	  
Het	  schaatsen	  en	  alle	  activiteiten	  in	  het	  horecadeel	  
werden	  op	  verschillende	  manieren	  gepromoot.	  Dat	  
gebeurde	  onder	  meer	  op	  grote	  boardbusters	  langs	  
de	  invalswegen	  van	  Elst.	  	  
Daarop	  was	  de	  nieuwe	  uitstraling	  ook	  te	  zien.	  Het	  
reclamemateriaal	  had	  een	  fris	  uiterlijk	  gekregen.	  	  
In	  het	  oog	  springend	  is	  zeker	  de	  Winterfestijnkrant	  
die	  opnieuw	  tot	  stand	  kwam	  in	  samenwerking	  met	  
de	  redactie	  van	  weekkrant	  De	  Betuwe.	  	  
In	  die	  uitgave	  worden	  komen	  vrijwilligers	  aan	  het	  
woord	  die	  zich	  al	  jarenlang	  inzetten	  op	  de	  ijsbaan	  
of	  in	  het	  horecadeel.	  	  
In	  de	  krant	  wordt	  tevens	  het	  goede	  doel	  
benadrukt.	  	  
In	  weekkrant	  De	  Betuwe	  is	  iedere	  week	  een	  
column	  verschenen	  waarbij	  een	  van	  de	  facetten	  
van	  het	  Winterfestijn	  kon	  worden	  belicht.	  	  
Ook	  verschenen	  in	  de	  media	  (De	  Betuwe,	  De	  
Gelderlander)	  mooie	  artikelen,	  vaak	  voorzien	  van	  
foto	  zodat	  de	  lezers	  een	  uitstekende	  indruk	  kregen	  	  
van	  hoe	  druk	  en	  gezellig	  het	  was	  op	  en	  rond	  
ijsbaan	  en	  in	  het	  horecadeel.	  	  
En	  zoals	  eerder	  aangehaald	  is	  er	  volop	  gebruik	  
gemaakt	  van	  de	  jongste	  communicatietechnieken	  
zoals	  Twitter	  en	  Facebook.	  	  Want	  ook	  het	  
Winterfestijn	  Overbetuwe	  gaat	  met	  de	  tijd	  mee.	  	  
We	  gaan	  op	  de	  ingeslagen	  weg	  door	  en	  benutte	  
elke	  gelegenheid	  om	  het	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  
op	  een	  zo	  breed	  mogelijke	  manier	  onder	  de	  
aandacht	  te	  brengen.	  	  
In	  dat	  opzicht	  is	  het	  verheugend	  dat	  de	  pr-‐
commissie	  weer	  uitgebreid	  kan	  worden.	  

Vrijwilligers	  	  
Een	  evenement	  als	  het	  Winterfestijn	  Overbetuwe	  
staat	  of	  valt	  met	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers.	  Evenals	  
voorgaande	  keren	  is	  het	  de	  stichting	  opnieuw	  
gelukt	  veel	  mensen	  voor	  het	  evenement	  
enthousiast	  te	  maken	  en	  wel	  zozeer	  dat	  ze	  zich	  als	  
vrijwilliger	  hebben	  gemeld.	  	  
Het	  geeft	  elk	  jaar	  een	  warm	  gevoel	  te	  constateren	  
dat	  het	  enthousiasme	  onder	  de	  vrijwilligers	  zo	  
aanstekelijk	  is	  en	  hun	  betrokkenheid	  zo	  groot.	  

Iedereen	  doet	  zijn	  best	  om	  het	  evenement	  te	  laten	  
slagen.	  Daar	  heeft	  de	  stichting	  respect	  en	  
waardering	  voor.	  	  
Het	  was	  goed	  om	  te	  zien	  dat	  alle	  diensten	  voorzien	  
waren	  van	  vrijwilligers.	  	  
Net	  als	  bij	  eerdere	  edities	  is	  er	  gekozen	  voor	  een	  
rooster	  met	  gedurende	  de	  gehele	  dag	  drie	  
coördinatoren	  die	  de	  algehele	  leiding	  hebben.	  
Daarnaast	  was	  er	  een	  ploegendienst	  met	  twee	  of	  
drie	  vrijwilligers	  en	  enkele	  stagiaires.	  Liefst	  meer	  
dan	  tweehonderd	  diensten	  van	  soms	  wel	  acht	  uur	  
zijn	  ingevuld	  door	  leden	  van	  Rotary	  Club	  Elst	  
Overbetuwe,	  leden	  van	  diverse	  verenigingen	  en	  
andere	  vrijwilligers	  die	  het	  evenement	  een	  warm	  
hart	  toedragen.	  	  
De	  horeca	  is	  volledig	  bemand	  en	  geregeld	  door	  
Hockeyclub	  Overbetuwe	  en	  cv	  de	  Batsers	  die	  
gezamenlijk	  de	  bardiensten	  hebben	  gedraaid.	  

Ook	  dit	  keer	  is	  een	  van	  de	  vrijwilligers	  extra	  in	  het	  
zonnetje	  gezet.	  	  
Hetty	  Vos	  werd	  gekozen	  tot	  vrijwilligster	  van	  het	  
jaar.	  Ze	  zet	  zich	  al	  gedurende	  een	  aantal	  jaren	  in	  
voor	  het	  Winterfestijn	  en	  is	  daarbij	  achter	  de	  kassa	  
te	  vinden.	  

Financiën	  
Nederland	  was	  tijdens	  de	  achtste	  editie	  van	  het	  
Winterfestijn	  nog	  niet	  uit	  de	  crisis.	  Het	  betekende	  
dat	  we	  met	  enige	  zorg	  de	  begroting	  hebben	  
opgesteld.	  	  
We	  letten	  daarbij	  scherp	  op	  uitgaven	  en	  
inkomsten.	  	  
We	  hebben	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  dat	  de	  
schaatshuur	  dit	  keer	  gratis	  was.	  Het	  gevolg	  was	  dat	  
er	  veel	  meer	  mensen	  hebben	  kunnen	  schaatsen.	  	  
Sponsoren	  zijn	  voor	  het	  Winterfestijn	  van	  
onschatbare	  waarde.	  Het	  kan	  niet	  vaak	  genoeg	  
worden	  opgemerkt.	  Voor	  de	  achtste	  editie	  kreeg	  
de	  stichting	  steun	  van	  26	  productponsoren,	  samen	  
goed	  voor	  19.000	  euro	  	  	  
Daarnaast	  waren	  er	  84	  financiële	  sponsoren	  voor	  
in	  totaal	  33.000	  euro.	  Met	  een	  recordaantal	  
schaatsers	  betekende	  dit	  dat	  het	  evenement	  niet	  
alleen	  draaide	  met	  een	  sluitende	  begroting	  maar	  
dat	  er	  ook	  geld	  was	  voor	  het	  goede	  doel.	  	  
Al	  met	  al	  was	  er	  voldoende	  reden	  voor	  
tevredenheid,	  maar	  blijft	  waakzaamheid	  geboden.	  



Volg	  het	  Winterfestijn	  ook	  via	   	  en	   	   	  
	  

Het	  economische	  tij	  mag	  dan	  zijn	  gekeerd,	  het	  
neemt	  niet	  weg	  dat	  de	  financiële	  commissie	  alles	  
uit	  de	  kast	  moet	  halen	  om	  de	  begroting	  op	  orde	  te	  
krijgen.	  	  
Voor	  de	  negende	  editie	  van	  het	  Winterfestijn	  
hoopt	  ze	  opnieuw	  op	  voldoende	  steun	  van	  het	  
bedrijfsleven	  zoals	  dat	  al	  jaren	  het	  geval	  is.	  

De	  maatschappelijke	  partners	  van	  de	  Stichting	  
Winterfestijn	  Overbetuwe	  verdienen	  eveneens	  een	  
pluim.	  	  
Zij	  maken	  het	  evenement	  mede	  tot	  het	  succes	  wat	  
het	  nu	  is.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  cv	  de	  Batsers,,	  het	  
centrummanagement	  (voorheen	  Elster	  
Ondernemers	  Vereniging),	  Rotary	  club	  Elst	  Over-‐
Betuwe	  ,scholengemeenschap	  Het	  Westeraam	  en	  
Lyceum	  Elst,	  hockeyclub	  Overbetuwe,	  de	  
gemeente	  Overbetuwe,	  Toerclub	  De	  Moraal	  uit	  
Elst,	  Rotary	  Club	  Elst	  Overbetuwe,	  
voetbalvereniging	  Spero.	  Dank	  ook	  aan	  de	  
sponsors	  Jumbo	  Macleane,	  Hartelust,	  Rabobank,	  
Impact,	  Rover	  Beveiliging,	  Golfbaan	  Welderen.	  En	  
dank	  aan	  Running	  Elst,	  Balletschool	  SBOB,	  
muziekvereniging	  Prins	  Willem	  Alexander,	  
Shantykoor.	  	  	  


