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1. Inleiding 

 

 

Aanleiding voor dit onderzoek  
 
Het bestuur van stichting Spanjaardsgat wil met dit onderzoek meer inzicht krijgen 
in het draagvlak, bestaansrecht en toekomstperspectief van het festival.  
 
Rekeninghoudend met de wensen van bezoekers, stakeholders, sponsoren en de 
gemeente Breda, is het belangrijk voor de (nabije) toekomst dat het Spanjaardsgat 
festival meer vernieuwend en onderscheidend wordt. Met een verrassend 
festivalconcept en een programmering die artistiek verantwoord en van hoog 
niveau is.  
Ook in financieel opzicht dient dit omvangrijke festival gezond te blijven.  
 
Het festival heeft alle potentie in zich om te ontwikkelen tot een uniek en 
misschien wel spraakmakend festival, met een vaste waarde voor de stad Breda en 
een ambitie voor een bovenregionale uitstraling.  
 
Met dit rapport wordt richting gegeven aan het bestuur dat zich voor belangrijke 
keuzemogelijkheden geplaatst ziet.  
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1.1. Uitvoering van het onderzoek 
 
In de periode januari tot en met juli 2018 is uitvoerig onderzoek gedaan, gebruikmakend van 
verschillende onderzoeksmethoden: 
 
- Deskresearch  
- Een bezoekers enquête voor editie 2018, ingevuld door 134 respondenten in de periode maart 

tot en met mei. 1 
- Interviews met de gemeente Breda, gehouden in maart en april  
- Een bezoekersobservatie tijdens het Spanjaardsgat festival  
- Analyse van bezoekersaantallen en inkomsten tijdens het festival  
- Interviews met besturen van andere festivals  
- Interviews en vergaderingen binnen het bestuur en het artistieke bestuur  
- Een korte bezoekers enquête na het festival  
 
 
1.2. Opzet van het onderzoeksrapport 
 
In dit verslag staan inzichten, verkregen uit de verschillende onderzoeksmethoden, vermengd tot een 
adviesrapport.   
 
Elk hoofdstuk bestaat uit een hoofdvraag en een aantal deelvragen. Bij de deelvragen staat steeds 
aangegeven van welke onderzoeksmethoden gebruik is gemaakt voor het beantwoorden van de 
betreffende vraag.  
 
In elk deel wordt na het beantwoorden van de vraag steeds een korte conclusie gegeven voor het 
Spanjaardsgat festival gebaseerd op de verkregen inzichten. De verkregen informatie is voornamelijk 
gebaseerd op de editie van 2018. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Zie bijlage voor details over de bezoekers enquête  
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2. Het Spanjaardsgat - festivalconcept 
 
 
 
2.1. Het Spanjaardsgat festival: een festival of concertreeks?  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van het doen van deskresearch, analyseren van de 
bezoekers enquête en ervaringen   
 
Het verschil tussen een festival en een concertreeks  
 
De meeste mensen hebben wel een gevoel bij het verschil tussen een ‘festival’ en een ‘concert’, maar 
dit verschil laat zich niet makkelijk definiëren. In dit deel wordt er naar verschillende definities en 
kenmerken gekeken van festivals en concerten om verschillen te bestuderen.   
 
Een festival wordt in woordenboeken omschreven een reeks optredens, een groot evenement met 
zang, dans en muzikale optredens (WikiWoordenboek) of een groot (muziek)feest (VanDale). Volgens 
het boek festivalbeleving is het doel van een festival het creëren van een unieke ervaring met 
niet- alledaagse situaties en handelingen en een evenement waar mensen naartoe gaan om iets 
te doen met vrienden of familie en om te genieten van muziek of andere kunstvormen (Van Vliet, 
2012).  
 
Noordman (2005) beschrijft een festival als een jaarlijks of periodiek evenement, dat zich kenmerkt 
door het bijeenbrengen van voorstellingen en waarbij meerdere presentaties na elkaar of tegelijk 
worden geprogrammeerd. Bezoekers komen vaak naar een festival om er even uit te zijn, om te 
socialiseren, om samen te zijn met familie en om nieuwe dingen te ontdekken (Festivalbeleving, 
2012).  Een festival vindt meestal buiten plaats (Festivalatlas, 2016).  
 
Er zijn verschillende soorten festivals, zoals muziekfestivals, filmfestivals en foodfestivals. Meer dan de 
helft van de festivals is een muziekfestival (AdresData, 2017). In het huidige rapport ligt de focus op 
muziekfestivals.  
 
Een concert wordt omschreven als een openbare muziekuitvoering, een instrumentale compositie 
voor solist(en) met begeleiding (VanDale) of een muziekuitvoering door een orkest, ensemble, koor of 
solo-instrument in samenspel met een orkest. Een moderne vorm is een popconcert. Een concert 
wordt vaak geassocieerd met één hoofdact die een paar uur duurt, met soms een voorprogramma 
of een na-programma. Bezoekers van een concert komen meestal voor de hoofdact naar het 
concert en luisteren tijdens het concert aandachtig naar deze hoofdact.  
 
Een concert vindt vaak plaats in een klassieke concertzaal of een moderne concertzaal. De capaciteit 
van klassieke concertzalen is meestal kleiner dan van moderne concerthallen. Bij de allergrootste 
concerten (in bijvoorbeeld Ahoy Rotterdam of de Amsterdam Arena), staat een deel van het publiek 
vaak op het veld of in het midden en zit een deel van het publiek verhoogd in de ringen om het veld 
heen. Na een concert stroomt de concerthal meestal snel leeg en is het evenement afgelopen.  
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Een groot verschil tussen een festival lijkt dus te zijn dat een concert 

specifieker te beschrijven is als een enkele muziekuitvoering, terwijl een 

festival een breder begrip is waarbij meerdere (muziek)uitvoeringen 

aaneensluitend achter elkaar geprogrammeerd worden.  
 
 
Ook lijkt bij een concert het aandachtig luisteren naar een kwalitatief goed optreden centraal te staan, 
terwijl bij een festival de totaalbeleving en het sociale aspect ook belangrijke aspecten lijken.  
Een muziekevenement met meerdere aansluitende acts op meerdere dagen wordt vaak een festival 
genoemd, terwijl een evenement dat meerdere dagen duurt met een enkele act per dag een 
concertreeks wordt genoemd.  
 
In tegenstelling tot festivals zijn side-events en de beleving buiten het podium bij een concert minder 
belangrijk en hebben bezoekers vaker een vaste sta- of zitplaats. Ook is er bij festivals vaak meer 
stroming en beweging van mensen over het terrein dan bij een concert. Een ander verschil is dat een 
festival meestal buiten is (Festivalatlas, 2016), terwijl concerten vaak indoor zijn.  
 
Volgens het Rotterdamse onderzoek naar cultuur (Rotterdam Festivals, 2015) krijgen steeds meer 
evenementen het label ‘festival’ mee, een term die inspeelt op bevindingen dat het publiek steeds 
meer op zoek is naar een totaalbeleving. Door te programmeren op bijzondere locaties, het sociale 
aspect te versterken (onder andere met behulp van sociale media), te werken met storytelling, rand-
programmeringen en een combinatie met eten en drinken proberen steeds meer culturele instellingen 
deze totaalbeleving te creëren. Het aanbieden van enkel een hoogwaardig product, zoals dus 
bijvoorbeeld een kwalitatief goed optreden, schijnt volgens dit onderzoek tegenwoordig niet meer 
voldoende te zijn.  
 
 
Bevindingen uit de bezoekers enquête 
 
Wanneer respondenten in de bezoekers enquête denken aan een festival, is het meest genoemde 
woord ‘gezellig/gezelligheid’ (28% van de respondenten noemt een van deze woorden). Ook 
‘druk/drukte’ en ‘massa’ worden vaak genoemd (11% van de respondenten). Opvallend is dat ‘Jazz’ 
en ‘Jazz festival’ door 8% van de respondenten wordt genoemd bij het denken aan een festival. Ter 
vergelijking: ‘Spanjaardsgat’ wordt maar door 2% van de respondenten genoemd.  
 
Wanneer respondenten in de bezoekers enquête denken aan een concert, worden er meer 
verschillende woorden genoemd. De meest genoemde woorden zijn ‘leuk’ (8.8%), ‘mooi’ (7.9% van 
de respondenten), ‘muziek’ (7.9% van de respondenten). ‘Gezellig/gezelligheid’ wordt bij een concert 
door 5.3% van de respondenten genoemd.  
 
Waar de literatuur vooral definities en kenmerken noemt van festivals en concerten, associëren 
respondenten uit het bezoekersonderzoek festivals en concerten dus vooral met het gevoel dat ze 
erbij hebben.  
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Conclusies voor het Spanjaardsgat festival 
 
Het Spanjaardsgat festival was oorspronkelijk een concertreeks en is later een festival 
genoemd. Qua concept heeft het festival vooral kenmerken van een concertreeks; er is 
één muziekuitvoering van een paar uur op één plek, vaak uitgevoerd door solisten met een 
orkest, ensemble of koor. Op een aantal dagen stond er in de afgelopen edities ook een 
voorprogramma of naprogramma, maar geen aaneengesloten acts.  
 
Wat de locatie betreft (buiten, groot ponton) is het Spanjaardsgat festival meer gerelateerd aan 
een festival.  
 
Op een aantal avonden (de Queen avond en de Hollandse avond) was de associatie met een 
festival groter; er was meer stroming van mensen, meer drukte, bezoekers praatten en dansten 
meer met elkaar (het sociale aspect) en ze bleven langer hangen.  
// 

 
 
# aanbeveling 1   
Wanneer stichting Spanjaardsgat de ambitie heeft om conceptueel een festival te zijn, kan gedacht 
worden aan het uitbreiden van het programma met meer acts op een dag en side-events.  
 
Wanneer stichting Spanjaardsgat de ambitie heeft om meer een concertreeks te zijn, kan gedacht 
worden aan het verhogen van de kwaliteit van de optredens. Of het ponton als een concertzaal met 
comfortabele zitplaatsen in te richten. Ook kan gedacht worden aan het splitsen van het ponton in een 
deel voor concertpubliek vooraan bij het podium, en een deel voor festivalpubliek achterin. Nadelen 
hiervan zijn wel dat het concertpubliek en het festivalpubliek over en weer voor overlast kunnen 
zorgen. 
 
 
Er kan ook gekozen worden voor een mix-vorm van concertreeks en festival.  
Deze mix-vorm kan op meerdere manieren ingericht worden: 
 
1 - ‘Voor en achter’ publiek. Een mix-vorm bij hetzelfde optreden. Hierbij is het ponton gesplitst in 
een deel voor het concertpubliek en een deel voor het festivalpubliek. Het concertpubliek kan 
bijvoorbeeld vooraan zitten en het festivalpubliek achterin staan, of andersom. Deze vorm komt deels 
overeen met hoe het Spanjaardsgat festival nu is ingericht.  
Een voordeel van deze vorm is dat bezoekers zelf kunnen kiezen of ze willen zitten en aandachtig 
willen luisteren, of willen staan en tijdens het luisteren ook willen praten of dansen met andere 
bezoekers. Het nadeel van deze vorm is dat de belangen van het concertpubliek en het festivalpubliek 
kunnen botsen en dat er irritaties kunnen ontstaan. Het concertpubliek kan bijvoorbeeld last hebben 
van het praten door het festivalpubliek. 
 
2 - Week-weekend-mix. Een mix-vorm met concerten op doordeweekse avonden en het festival in 
het weekend en weekenden. Deze vorm komt overeen met de veelvoorkomende festivals in het 
weekend in plaats van doordeweeks. Festivals worden voornamelijk in het weekend gehouden. Dan 
gaan mensen vaak iets doen met familie of vrienden, dus het sociale aspect van evenementen lijkt in 
het weekend belangrijk. 



!

Stichting Spanjaardsgat Festival  -  Grootschalig onderzoek naar de toekomstmuziek van het festival  - v1.4

Concerten in bijvoorbeeld theaters zijn meestal zowel in het weekend als doordeweeks te bezoeken, 
ook na een werkdag. Het is ook voor te stellen dat bezoekers doordeweeks na een lange dag werken 
bij een concert willen zitten en luisteren en niet lang nadat het concert afgelopen is weggaan omdat ze 
de volgende dag weer moeten werken.   
 

 
3 - Weekend-variatie. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een klassieke concertreeks in het eerste 
weekend te plannen en een populair festival weekend in het tweede weekend. Doordeweeks zou het 
podium dan verhuurd kunnen worden aan bedrijven voor bedrijfsuitjes of aan andere culturele 
instellingen voor tentoonstellingen etc. Voordelen van deze vorm zijn dat er duidelijk gecommuniceerd 
kan worden welke vorm er op welke dagen is en dat er door verhuur van ponton meer inkomsten zijn. 
Een nadeel van deze vorm is dat er minder dagen overblijven voor de stichting zelf om optredens te 
plannen.  

 
 
 
 
 
 
 
Bij alle mogelijkheden is het belangrijk dat er naar het publiek duidelijk gecommuniceerd wordt welke 
vorm er op welke dag plaatsvindt.  
 
 
2.2.! Mogelijkheden voor side-events  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van deskresearch, interviews met oa de gemeente en 
creatieve ideeën van het bestuur en andere partijen 
 
Om minder afhankelijk te zijn van subsidies en sponsoren, zijn de mogelijkheden voor side- events als 
extra inkomensbron onderzocht. Voorwaarden zijn wel dat de voorgestelde side-events moeten 
passen bij het concept en de wensen van bezoekers van het festival. Bij een concert is het 
belangrijk dat de aandacht voor het concert niet te veel verstoord wordt. Het side-event kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden voor een concert. Bij een festival passen wat meer actievere side-events 
waarbij er meer doorstroom van bezoekers is.  Verder moeten de side-events financieel zinvol en 
geschikt zijn als verdienmodel (zie ook hoofdstuk 4).  
 
Voor het Spanjaardsgat festival zijn door meerdere stakeholders side-events bedacht. Deze 
voorgestelde side-events zijn op te delen in meerdere soorten: 
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Side-events met betrekking tot horeca  
 
De volgende side-events zijn voorgesteld om het aandeel horeca voor het Spanjaardsgat festival te 
vergroten:  
 
o Een gevarieerder aanbod van catering (gebaseerd op het succes van food-festivals). Dit side-

event past beter bij een festival, omdat mensen tijdens een festival meer rondlopen om eten of 
drinken te halen en langer blijven hangen dan bij een concert.  

o VIP-diner concert of Havengala: een stijlvolle eetgelegenheid inrichten op het ponton. De tafels 
eventueel op een podium zetten zodat men ‘over het publiek heen’ kan kijken. Dit side-event kan 
tijdens een concert plaatsvinden (als het niet stoort) of voor of na het concert.   

o Concepten als BorrelNoten, FoodNotes – borrelen met tapas, hapjes en drankjes met muziek op 
de achtergrond. Dit kan eventueel in samenwerking met bedrijven, organisaties en netwerkclubs. 
Dit past over het algemeen meer bij een festival, waar het sociale aspect belangrijk is. Bij een 
concert zouden deze concepten het optreden te veel verstoren. Kan weer wel ervoor of erna.  

o Diner-arrangementen met horeca aan de Haven. 
 
Side-events met betrekking tot het water  
De unieke locatie van het Spanjaardsgat festival op het ponton aan de haven kan mogelijkheden 
bieden voor side-events, die in mindere mate te maken hebben met de oorspronkelijke doelstellingen: 
 
o Contact met bootverhuurders in Breda over de mogelijkheden voor langsvaren van bootjes. Ook 

zouden er arrangementen aangeboden kunnen worden op de bootjes, bijvoorbeeld een klassiek 
champagne arrangement.  

o Sloepenparade, 'bootpubliek' toestaan 
o Watertaxi verbinden aan het Spanjaardsgat festival  
o Theater op het water. Bijvoorbeeld: een historische gebeurtenis naspelen op een boot met 

begeleidend orkestmuziek op het podium, een lichtshow met vuurwerk bij het Spanjaardsgat, een 
dans of acrobatiek voorstelling bij het Spanjaardsgat. In het buitenland heb je mateloos populaire 
Son-et-lumière shows. 

o Circus/acrobatiekachtige optredens, zoals indertijd tijdens de opening van de Haven. 
o Floating Market, naar oosters model. 
 
Side- events met betrekking tot business of VIP  
Exclusieve ontvangsten, bedrijven, organisaties en businessclubs zijn wel in voor iets bijzonders: 
 
o Netwerkclubs ontvangen 
o Masterclasses muziek  
o Meet & Greet, wel met een grote naam natuurlijk 
o Exclusieve ruimte om naar een intiem mini-concert te luisteren, met eventueel drankjes en hapjes 

in het VIP-pakket 
o Zondagmorgen-matinees 
o De mogelijkheid om als bedrijf het ponton af te huren voor een bedrijfsevenement  
o Bedrijf kan podium-dag of concert exclusief sponsoren 
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Side- events met betrekking tot speciale doelgroepen 
Maak onderdelen van het programma (exclusief) aantrekkelijk voor bijvoorbeeld muziekstudenten, 
ouderen, de Zonnebloem, basisschoolleerlingen, etc. 
 
 
Interesse bezoekers in side-events 
 
Uit de bezoekers enquête gehouden voor het festival in 2018 kwam naar voren dat bezoekers over het 
algemeen het meest geïnteresseerd in een bootjesconcert (60% van de respondenten is 
geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd in dit side-event). Er wordt zeer vaak een link gelegd naar 
de sfeer van de Amsterdamse Grachtenconcerten. Verder zijn bezoekers over het algemeen 
geïnteresseerd in de filmavond (een mogelijke verklaring hiervoor zijn de geslaagde filmavonden dit 
jaar en vorig jaar).  
 
Het minst geïnteresseerd zijn respondenten van de enquête in een VIP-diner (72.8% geeft aan 
helemaal geen interesse of geen interesse te hebben), een DJ (61.7% geeft aan helemaal geen 
interesse of geen interesse te hebben), een lounge optie (60% helemaal geen interesse of geen 
interesse) en een galaconcert (52.5% helemaal geen interesse of geen interesse). Of het gebrek aan 
interesse te maken heeft met het ontbreken in het huidige aanbod is niet duidelijk. 
 
Een verklaring voor het ontbreken van interesse in een VIP-diner is dat deze volgens onderzoek van 
radiozender 3fm vooral gekocht worden door de zakelijke markt en niet door particulieren (3fm, 
2017). Aan de andere kant laat onderzoek van Ticketmaster juist zien dat ongeveer tweederde van 
zowel concert- als festivalbezoekers interesse heeft in een VIP-pakket en bereid is hiervoor te betalen 
(Rotterdamse festivals, 2015). Er kunnen meerdere verklaringen zijn voor deze tegengestelde 
resultaten. Zo kan het zijn dat interesse in een VIP-pakket af hangt van het soort evenement of 
festival en uiteraard van de inhoud van het pakket. 
 
Over dans, theater, food, lunchconcerten, masterclasses en intieme optredens zijn respondenten 
verdeeld.  
 
 

Conclusies voor het Spanjaardsgat festival 
 
Er zijn verschillende soorten side-events mogelijk voor het Spanjaardsgat festival. Het is goed 
om verder te onderzoeken welke side-events geschikt kunnen zijn. Zowel ten aanzien van het 
festivalconcept als de mogelijke verdienmodellen. 
 
Zoals de voorbeelden laten zien is veel mogelijk. Een brainstormsessie of gesprekken met 
andere evenementorganisaties (buiten Breda) kan een schat aan ideeën opleveren. Wel zou 
vooraf duidelijk moeten zijn of ze überhaupt wenselijk zijn, ze iets zinvols toevoegen aan het 
festival en/of ze voldoende geld in het laadje brengen.  
// 

 
# aanbeveling 2   
Gelet op de resultaten van de bezoekersenquête lijken voor particuliere bezoekers side-events gericht 
op het water zoals bootjesconcerten goede opties te zijn. De vraag is wel in hoeverre dit financieel 
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zinvol is en past bij het concept. Ook zou het kunnen zijn dat de bootjes de aandacht voor het podium 
misschien te veel verstoren, vooral in het geval van een concertreeks. Meer ideeën voor het betrekken 
van de haven bij het festival zijn nog niet boven water gekomen, maar zijn nog lang niet uitputtend 
genoeg bekeken. Wil het bestuur daar op door gaan? 
 
De haalbaarheid van exclusieve events als een VIP-diner, een galaconcert of een lunchconcert 
verdienen nadere aandacht.  
 
Voor zakelijke stakeholders lijken exclusievere side events als een VIP-diner, een galaconcert of een 
lunchconcert meer geschikt. Deze side-events zullen zowel goed zijn voor het imago van de 
organisatie en zullen tegelijkertijd nieuwe bezoekers en meer omzet opleveren voor het Spanjaardsgat 
festival.  
 
# aanbeveling 3   
Er zijn nog heel veel manieren om het festival meer/andere invulling te geven. Ook het betrekken van 
nieuwe doelgroepen is het onderzoeken waard. Denk aan een ‘Zonnebloem concert’ overdag of 
samenwerking met scholen. Muzikaal verbinden is een breed thema dat zich eenvoudig heel divers 
laat invullen. 
 
# aanbeveling 4   
Stel een extra persoon aan binnen de organisatie om dit op te pakken. 
 
+ + + 
 
2.3. Doelgroep  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van deskresearch, resultaten uit de bezoekers enquête en 
analyses tijdens het festival  
 
Afhankelijk van het soort evenement en genre kunnen bezoekers gesegmenteerd worden. In dit 
hoofdstuk wordt eerst gekeken naar segmentatie van bezoekers van cultuur in het algemeen. Daarna 
wordt er gekeken naar segmentatie van bezoekers van het Spanjaardsgat festival. Door cultuurpubliek 
op te delen in segmenten, wordt de kennis vergroot over de vraag welke groepen interesse zouden 
kunnen hebben in het Spanjaardsgat festival en wat voor behoeften en wensen deze groepen hebben. 
Het Spanjaardsgat festival kan zich hierop aanpassen door middel van onder andere de hiervoor 
genoemde side-events.  
 
2.3.1 Algemene segmentatie bezoekers   
 
Rotterdams onderzoek segmentatie doelgroepen kunst en cultuur  
 
Nederlanders kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen als het gaat om gedragspatronen in 
de cultuursector (Rotterdamse festivals, 2015).  
 
 
 
 



!
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Figuur 2: Het cultuurpubliek opgedeeld in doelgroepen (Rotterdamse festivals, 2015)  
 
 
In de bovenstaande figuur is te zien dat stadse alleseters, elitaire cultuurminnaars en klassieke 
kunstliefhebbers cultuur als vanzelfsprekend zien. Zij zijn dan ook de ‘heavy users’ van cultuur.  
 
Actieve families en randstedelijke gemakszoekers zien cultuur als optie en zijn de ‘medium users’ van 
cultuur.  
 
Digitale kijkers, kleurrijke knokkers en modale cultuurmijders zien cultuur als ongebruikelijk en zijn de 
‘light users’ van cultuur. 
 
In het verdere verslag wordt aangenomen dat de bevindingen voor heel Nederland gelden en wordt 
steeds naar bovenstaande genoemde subgroepen verwezen. Het in kaart brengen van doelgroepen 
helpt bij het profileren, het vaststellen van de programmering en het vinden/benaderen van deze 
doelgroepen. 
 
 
Segmentatie naar doelgroepen op festivals versus podia  
• Festivals 
Stadse Alleseters zijn op bijna alle festivals bovengemiddeld te vinden. Ook de Elitaire 
Cultuurminnaars zijn bij veel festivals terug te zien. Klassieke Kunstliefhebbers zijn procentueel het 
minste op festivals te vinden, als ze aanwezig zijn gaan ze vaak naar evenementen met klassieke 
muziek. Actieve Families bezoeken vooral de gratis toegankelijke evenementen die zij spontaan 
tegenkomen, kinderactiviteiten, popconcerten en cabaret.  
 
• Podia  
Bij podia zijn meer Elitaire Cultuurminnaars en Klassieke Kunstliefhebbers te vinden.   
Van alle doelgroepen (ook de Modale Cultuurmijders, Kleurrijke Knokkers en Digitale Kijkers) gaat een 
groot percentage naar films.  
 
Bij alle soorten evenementen zijn Stadse Alleseters en Elitaire Cultuurminnaars het meeste te vinden.  
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Segmentatie naar leeftijd: gecanoniseerde en populaire cultuur   
Door het Sociaal Cultureel Planbureau wordt een onderscheid gemaakt tussen gecanoniseerde cultuur 
(klassieke muziek, ballet, opera, toneel, musea) en populaire cultuur (musical, cabaret, film, jazz, 
popmuziek, wereldmuziek, urban en levenslied). Waar jongere generaties zich meer interesseren voor 
de populaire cultuurvormen, interesseren oudere generaties zich voor zowel gecanoniseerde cultuur 
als populaire cultuur.  
 
Over het algemeen is het aantal Nederlanders dat populaire cultuuruitingen bezoekt bijna twee keer 
zo groot als het aantal bezoekers van gecanoniseerde cultuur. Toch wordt het onderscheid tussen 
deze twee vormen steeds minder groot en horen veel mensen op dit moment tot het type ‘Culturele 
Omnivoor’. Deze groep combineert elementen uit beide vormen en kiest waar hij of zij op dat moment 
zin in heeft.  
 
De locatie waarop gecanoniseerde cultuur wordt gepresenteerd, en de manier waarop dit gebeurt, is 
bepalend voor een eventuele aansluiting bij een jongere doelgroep (Rotterdamse Festivals, 2015). 
Het onderscheid tussen gecanoniseerde cultuur en populaire cultuur is steeds minder groot 
en er ontstaan steeds meer mixvormen, zoals bijvoorbeeld Kyteman met het Hiphop Orcherstra, 
waarbij populaire muziek met klassieke muziek gemixt wordt.  
 
 
Groei doelgroepen 
Het aandeel ouderen in de samenleving groeit. Deze groep bevindt zich volgens Motivaction (2017) 
ook steeds meer op festivals. Dit betekent dus dat er steeds meer elitaire cultuurminnaars en 
klassieke kunstliefhebbers op festivals te vinden zijn.  
 
 
Conclusie voor het Spanjaardsgat festival 
De Rotterdamse bevindingen komen overeen met de analyses bij het Spanjaardsgat festival  
 
Evenement/ genre  Leeftijdsinschatting  Doelgroepen Opmerkingen  
Filmavond  Voornamelijk 18-65 Stadse Alleseters  

Elitaire 
Cultuurminnaars  
Actieve Families  
Digitale Kijkers  

Verschillende 
leeftijden door elkaar.  

Populair (oa. Queen en 
Nederlandstalig) 

Voornamelijk 25- 60  Stadse Alleseters  
Elitaire 
Cultuurminnaars  
Actieve Families  
(Digitale Kijkers) 

Meezingpubliek, bij 
queen net wat ouder 
en meer hoog 
opgeleiden publiek 
gemiddeld dan bij de 
Hollandse avond.  

Klassiek (oa. Mahler en 
Carmina Burana)  

Voornamelijk 60+ Klassieke 
Kunstliefhebbers  
(Elitaire 
Cultuurminnaars) 

Vooral bij Mahler veel 
klassieke 
kunstliefhebbers.  

Mix van populair en 
gecanoniseerd (Militair 

Voornamelijk 25- 65+ Gemengd,  behalve 
Digitale Kijkers, 

Veel eigen publiek en 
militairen.  
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Academie Orkest, Breda’s 
Festival Orkest en 
Soulavond)  

Kleurrijke Knokkers 
en Modale 
Cultuurmijders  

Nieuwe Veste Dansdag  Voornamelijk 25 -54  Actieve Families  
 

Bij de Dansdag vooral 
ouders van kinderen 
die gingen optreden.  

Tabel 1: Verdeling leeftijd en aantal bezoekers bij verschillende evenementen bij het Spanjaardsgat 
festival 2018 
// 
 
 
# aanbeveling 5   
Wanneer het Spanjaardsgat festival zich meer wil ontwikkelen als een algemeen populair festival, kan 
het zich voornamelijk richten op Stadse Alleseters en Elitaire Cultuurminnaars (en Digitale Kijkers). 
Wanneer het Spanjaardsgat festival zich wil ontwikkelen als een gecanoniseerde concertreeks, kan het 
zich vooral richten op wensen van Klassieke Kunstliefhebbers (en Elitaire Cultuurminnaars).  
 
Gekeken naar de editie 2018 en dus de huidige vorm van het festival, kan het festival ook een 
afwisseling worden van gecanoniseerde en populaire dagen. Dit past bij de stijging van het aantal 
‘cultureel omnivoren’, een doelgroep die kiest waar hij of zij op die dag zin in heeft.  
 
Gecanoniseerde avonden zouden dan meer op doordeweekse avonden kunnen plaatsvinden, terwijl 
populaire avonden dan meer plaats zouden kunnen vinden in de weekenden. Dit komt overeen met 
het idee dat concerten vaak op doordeweekse avonden plaatsvinden, terwijl festivals vrijwel altijd in 
het weekend plaatsvinden. Op doordeweekse avonden zal er dan alleen een avondprogramma kunnen 
plaatsvinden met een concert (aangezien overdag de meeste mensen werken) en in de weekenden 
kan er dan meer een festivalgedachte zijn waarbij er de hele dag optredens zijn (aangezien de meeste 
mensen in het weekend de hele dag vrije tijd hebben).  
 
Eén van de grote voordelen van het in kaart brengen van de doelgroep(en) is dat deze veel specifieker 
benaderbaar zijn. (zie ook hoofdstuk 6) 
 
 
2.3.2. Motivatiefactoren, bronnen voor culturele informatie en bestedingen van 
bezoekers  
 

Motivatiefactoren festivals in het algemeen  

In het boek festivalbeleving (Van Vliet, 2012) wordt beschreven dat het sociale aspect bij 
muziekfestivals in Nederland het belangrijkste motief is voor bezoekers. Bezoekers komen naar een 
festival om mensen met dezelfde voorkeuren, uit hetzelfde gebied en uit dezelfde leeftijdscategorie te 
ontmoeten. Dat beslaat ongeveer 50% van de motivaties. Daarnaast komt 30% van de bezoekers ook 
voor een bepaalde muziek.    

Ook volgens het Rotterdamse onderzoek is sociale binding voor alle doelgroepen belangrijk als 
motivatiefactor om naar een festival te gaan. De grootste drempel voor bezoek voor alle doelgroepen 
is de bereikbaarheid van het festival. Daarnaast vinden Stadse Alleseters de tijd en prijs een drempel. 
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Actieve Families en Randstedelijke Gemakszoekers vinden gezinsvriendelijkheid ook een praktische 
drempel.   

In de bezoekers enquête gaven respondenten aan dat de belangrijkste motivatiefactor voor 
festivalbezoek de muziek is (59.6% van de respondenten). Als tweede belangrijkste motivatiefactor 
gaven ze aan dat ze naar een festival gaan om iets te doen met vrienden (22.2% van de 
respondenten) of familie (6.19%). Ook geven een aantal mensen als belangrijkste motivatiefactor 
voor festivalbezoek aan dat ze gaan om nieuwe dingen te ontdekken (6.12%). Ter vergelijking; bij 
een concert geeft bijna iedereen (94.51%) als belangrijkste motivatiefactor aan dat ze 
gaan voor de muziek. Maar enkele respondenten gaven aan dat ze naar een concert gaan om iets te 
doen met vrienden (1.1%) of om nieuwe dingen te ontdekken (1.1%).  
 
 
Concluderend uit de verschillende onderzoeken lijken bij festivals dus zowel de sociale factor 
als het soort muziek belangrijke motivatiefactoren voor bezoek. Bij een concert lijkt het 
soort muziek veruit de belangrijkste motivatiefactor. Sociale aspecten lijken bij een concert 
een minder belangrijke motivatiefactor dan bij festivals.  
 
 

 
Figuur: Belangrijkste motivatiefactoren voor festivalbezoek en concertbezoek volgens de bezoekers 
enquête  
 
 
 
Bronnen voor culturele informatie  
 
In het Rotterdamse onderzoek naar cultuur werd gevonden dat met uitzondering van klassieke 
kunstliefhebbers, alle doelgroepen cultureel geïnformeerd worden door vrienden en familie (on-en 
offline). Door het grote aanbod van evenementen en de digitalisering ontstaat er vaak keuzestress en 
een overaanbod van informatie, dus steeds meer mensen vertrouwen op peer reviewers in hun eigen 
sociale omgeving of online om te kiezen naar welke evenementen ze gaan. Ervaringen van andere 
mensen worden meer vertrouwd vergeleken bij informatie die door instellingen zelf wordt verspreid. 
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Door ervaringen en beelden zo veel mogelijk te verspreiden, kunnen culturele instellingen dit 
vertrouwen vergroten en dus meer bezoekers krijgen.  
 
Alle ‘heavy users’ van cultuur halen verder ook informatie uit brochures/flyers, huis-aan-huis bladen, 
UITagenda en dagbladen.  Digitale Kijkers en Stadse Alleseters halen vaak informatie van social 
media.  
 
Dat digitale kijkers en stadse alleseters culturele informatie vaak verkrijgen van social media, komt 
overeen met het idee dat jongere generaties actiever zijn op social media. Toch is ook het gebruik van 
sociale netwerken door mensen vanaf 35 jaar in de afgelopen jaren flink gestegen (CBS, 2017; zie 
figuur). 
 
 

Figuur 3: Gebruik van sociale netwerken per leeftijdsgroep  

 
Ook in de bezoekers enquête gaf 55.5% van de respondenten aan dat ze culturele informatie halen 
van internet of het web. Dit gold voor alle leeftijdsgroepen.  
Verder noemt 17% van de respondenten sociale media als culturele bron en 20.8% noemt specifiek 
Facebook.  
Bij het onderzoek tijdens het festival gaven veel mensen aan dat ze via Facebook, vrienden of familie 
wisten van het festival.  
Door het inzetten van social media kunnen er dus veel mensen uit bijna alle doelgroepen bereikt 
worden. Klassieke kunstliefhebbers kunnen het beste bereikt worden door informatie te zetten in 
brochures/flyers, huis-aan-huis bladen, de UITagenda en dagbladen.  
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Figuur 4: Gemiddelde uitgaven bij een festival (links) en een concert (rechts)

 
De gemiddelde uitgaven per bezoeker op festivals zijn volgens consultancy 37 euro (Consultancy, 
2017). 
 
Gegevens uit de bezoekers enquête komen overeen met dit gemiddelde. Opvallend is dat het bedrag 
dat bezoekers gemiddeld uitgeven hoger is op festivals ten opzichte van concerten (zonder 
toegangsprijs).  
 
Dit komt overeen met cijfers van de Nederlandse poppodia en popfestivals die lid zijn van de VNPF 
(VNPF,2016), die aangeven dat bezoekers meer uitgeven aan horeca op festivals vergeleken bij 
poppodia.  

 
 

Bezoekers die tijdens vorige edities van het Spanjaardsgat festival geld hadden uitgegeven deden dat 
vooral aan drinken (82.67%). Ook gaven ze geld uit aan snacks (13.3%) en het toilet (2%). Er waren 
verder ook geen andere posten waaraan geld uitgegeven kon worden op het festival.  

In het Rotterdamse onderzoek naar cultuur wordt beschreven dat Elitaire cultuurminnaars meer dan 
gemiddeld besteden aan activiteiten in de stad en dat Digitale Kijkers minder dan gemiddeld besteden 
aan activiteiten in de stad. Gezinnen geven na Elitaire Cultuurminnaars het meeste uit, maar dit is dan 
wel voor het totale gezin. 

 

Conclusies voor het Spanjaardsgat festival  
 
Zowel in ander onderzoek als in de bezoekers enquête werd gevonden dat bij festivals het 
sociale aspect en het genre/de muziek de belangrijkste motivatiefactoren zijn bezoek.  
Bij concerten werd alleen het genre/de muziek gevonden als belangrijkste motivatiefactor voor 
bezoek. Deze bevindingen komen overeen met het idee dat het bij festivals meer gaat 
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om de sociale beleving en het sociale aspect in en bij concerten meer om het 
aandachtig luisteren en kijken naar de hoofdact en de kwaliteit van het optreden.     
 
Wat betreft het bereiken van bezoekers met informatie over het evenement lijkt het sociale 
aspect ook belangrijk te zijn. Veel bezoekers gaan omdat vrienden of familie gaan en horen 
informatie over een evenement via vrienden of familie. Social media kan meer ingezet worden 
om bezoekers te bereiken. Wanneer iemand op Facebook ziet dat veel vrienden naar een 
bepaald evenement gaan, is de kans waarschijnlijk ook groter dat zij zelf gaan. 
 
Over het algemeen lijken bezoekers meer uit te geven op festivals dan bij concerten. 
Een van de redenen hiervoor is waarschijnlijk dat een festival meestal een dagvullend 
programma is waarbij bezoekers dus waarschijnlijk ook meer willen drinken en eten, terwijl een 
concert meestal maar een paar uur duurt en er dus niet zo veel tijd is om te eten en drinken.  
 
Een andere reden kan zijn dat bezoekers van een concert vaker op een vaste plek zitten tijdens 
het hele concert en aandachtig luisteren of kijken naar het concert, terwijl festivalgangers vaker 
rondlopen en minder aandacht hebben voor het optreden. Ze gaan dus waarschijnlijk ook vaker 
naar de bar of naar punten om eten te kopen. Kortom, de bevindingen komen overeen met het 
idee dat totaalbeleving belangrijk is op een festival, waarbij er naast luisteren naar de muziek 
ook sociale activiteiten en side events plaatsvinden en stroming van bezoekers is.   
// 

 
 
# aanbeveling 6   
Als het Spanjaardsgat festival de richting van een festival kiest, kan in de marketing en communicatie 
over het festival het sociale aspect benadrukt worden. Omdat muziek of het genre ook een belangrijke 
motivatiefactor is voor festivalbezoek, is het ook belangrijk om goed te kijken of de aangeboden 
muziek goed past bij de wensen van de bezoeker en dat de muziek kwalitatief goed is.  
 
In overeenkomst met de bevindingen in het Rotterdamse onderzoek naar cultuur waarin werd 
gevonden dat Klassieke Cultuurliefhebbers culturele informatie vaak niet via vrienden of social media 
verkrijgen, werd er voor het Spanjaardsgat ook gezien dat bij de meer klassieke 
muziekprogrammeringen de activiteit op Facebook minder bereik en reacties had vergeleken bij 
andere evenementen.  
 
In vergelijking met andere programma onderdelen met ongeveer hetzelfde werkelijke bezoekersaantal 
waren de reacties bij onderdelen significant minder (zie ook hoofdstuk 5 voor het bereik, de reacties 
en de bezoekersaantallen). Klassieke muziek liefhebbers hebben dus waarschijnlijk op een andere 
manier iets van het festival vernomen.  
 
Het is aan te raden om de manier van verspreiding van informatie over het festival aan te passen aan 
de doelgroep voor het betreffende optreden.  
 
Wat de bestedingen van bezoekers betreft is het waarschijnlijk gunstig om het festival concept aan te 
houden, wanneer het vergroten van de inkomsten door bezoekers een doelstelling is.  
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2.4 Omvang en duur van het festival  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van bezoekersgegevens tijdens het festival, de bezoekers 
enquête en gesprekken met de gemeente Breda 
 
Omvang van het festival  
In Nederland verwachten de meeste festivals 1000 tot 5000 bezoekers (AdresData, 2017). Als je het 
bezoekersaantal bekijkt in totaal, is het Spanjaardsgat festival groter dan gemiddeld festival. Als je 
het bezoekersaantal per dag bekijkt, is elke dag van het Spanjaardsgat festival een klein festival.  
 
 

 
Figuur: Bezoekersaantallen bij festivals (bij de meeste festivals is het bezoekersaantal tussen  
de 1000 en 5000) 
 
 
Het aantal bezoekers van het Spanjaardsgat festival editie 2018 staan weergegeven in de 
onderstaande tabel.  
 

Activiteit Tijdstip Realisatie 

    bezoekers 

Pathé filmavond: The Greatest Showman 20.00 - 00.30 uur 600 

Copchase Plus met koor Akoort: A night of Soul 21.00 - 22.45 uur 300 

WAZZUP: voor en na programma 20.00 – 23.30 uur 500 

We will rock you, Queen 21.00 - 22.45 uur 3.300 

Carmina Burana 21.00 – 22.00 uur 1.100 

Big Band Buzz 22.05 – 23.00 uur 400 

Mahler 1: Philips Symfonie orkest 15.00 - 17.00 uur 600 

Klassiek Dinerconcert: Tijn Heijblom 17.00 - 19.00 uur 375 
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Nieuwe Veste dag: Breda danst! 15.00 - 17.00 uur 700 

Klep your hands 17.00 – 18.30 uur 300 

Generale repetitie NLDA concert 18.00 - 23.00 uur 75 

NLDA concert 21.00 - 22.45 uur 700 

Band KMA: voor en na programma 20.00 – 23.30 uur 250 

Generale repetitie Spanjaardsgat Concert 18.00 - 23.00 uur 75 

Spanjaardsgat Concert 21.00 - 23.00 uur 700 

VIP receptie en Spanjaardsgat Concert  19.00 - 23.00 uur 850 

Matinee concert Revolution: Altena Brass 15.00 – 17.00 uur 100 

Heel Holland op zijn Kop: BOSCO 21.00 - 23.00 uur 2.600 

Salsa in de Haven 13.30 - 22.00 uur 1.000 
 
Aantal bezoekers totaal     14.525  

 
Tabel: Bezoekers Spanjaardsgat festival 2018  
 
 
Het totaal aantal bezoekers is gestegen met 21.3 % ten opzichte van 2017.  
Er is een groot verschil in bezoekersaantallen zichtbaar tussen de programma-onderdelen. 
Een reden hiervoor is niet met zekerheid vast te stellen en kan verschillen per evenement. Een aantal 
mogelijke verklaringen voor middagen en avonden met minder bezoekers kunnen zijn; het 
tegenvallen van het weer, het genre, minder marketing en communicatie, minder kwaliteit of 
bekendheid van het optreden van de deelnemers, andere evenementen op dezelfde dag enz.  
 
Wat opvalt, is dat de avonden met populaire cultuur beduidend meer bezoekers trokken dan avonden 
met gecanoniseerde cultuur. Dit werd van tevoren al verwacht, onder andere door het aantal 
personen dat bij de Facebook evenementen aan gaf dat ze zouden gaan en de ervaringen van vorige 
jaren.  
 

Conclusies voor het Spanjaardsgat festival 
 
Als het doel van het Spanjaardsgat festival is om het bezoekersaantal te laten groeien, is het 
aan te raden om meer populaire avonden te programmeren.  
 
Als het doel is van het Spanjaardsgat festival om een intiem festival of concertreeks te zijn 
waarbij bezoekers aandachtig luisteren naar een concert en kunnen zitten, is het aan te raden 
om meer gecanoniseerde genres te programmeren waarbij de kwaliteit hoog is. En waarbij de 
sfeer en de inrichting van het publieksdeel daar meer op aansluit. 
 
Een afwisseling hierin (zoals dit jaar) is natuurlijk ook een optie, dit geeft bezoekers die niet 
houden van drukte en goed willen zitten de mogelijkheid naar het optreden te komen en geeft 
tegelijkertijd bezoekers die houden van een feestje en staand meezingen ook een mogelijkheid. 
Dit maakt het festival over het algemeen gezien voor meer mensen toegankelijk.  
 
Een voorwaarde is wel dat het duidelijk is voor bezoekers of het een populaire of 
gecanoniseerde avond is en of het mogelijk is om te zitten of niet. Wanneer er bij een 
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optreden zowel ruimte is voor festivalpubliek als concertpubliek, is het belangrijk om het 
podium zo in te richten dat beide soorten publiek zo min mogelijk overlast van elkaar hebben.   
// 

 
 
Duur van het festival  
In de huidige vorm duurt het festival 11 dagen. Dit is deels doordat het veel geld en tijd kost om het 
ponton bij het Spanjaardsgat te leggen. Ook hebben bezoekers zo meerdere data waarop ze kunnen 
gaan en kunnen ze zowel in het weekend als doordeweeks gaan. In de bezoekers enquête gaf in totaal 
77% van de respondenten aan dat ze het fijn vinden dat het festival 11 dagen duurt, omdat ze dan 
meerdere dagen naar het festival kunnen gaan (31.1%) of omdat er dan een optie is om doordeweeks 
en in het weekend te gaan (45.95%).  
 
Van de bezoekers die aangaven dat het ook minder lang mag duren, gaf iedereen aan dat ze het 
liefste in het weekend naar het Spanjaardsgat festival willen gaan.  
In gesprekken met de gemeente Breda werd aangegeven dat de organisator zelf bepaalt wat de 
geschikte duur van het festival is. Wel verwacht de gemeente dat de locatie in de gehele tijd van het 
evenement zo optimaal mogelijk benut wordt.  
 
 

Conclusie voor het Spanjaardsgat festival  
 
Vanuit de wens van bezoekers zou het festival 11 dagen kunnen duren. De vraag blijft of er 
genoeg belangstelling is om het ponton optimaal te kunnen benutten, vooral doordeweeks. Als 
het de wens is van het Spanjaardsgat festival om het festival 11 dagen optimaal te gaan 
benutten, is het aan te raden om verschillende doelgroepen aan te spreken. Het is 
moeilijk om voor te stellen dat er veel bezoekers 11 dagen lang naar het festival gaan. Dit komt 
overeen met bevindingen uit de bezoekers enquête, waarin 61.4% van de respondenten aan gaf 
dat ze maar een enkele keer per jaar een festival bezoeken.  
 
Een ander voorstel om het ponton optimaal te benutten is om het op doordeweekse dagen te 
verhuren aan grote bedrijven zodat zij er netwerkborrels of personeelsuitjes kunnen houden. 
Zo is de opbrengst per tijd dat het ponton in het water ligt groter en heeft de stichting 
Spanjaardsgat meteen een extra bron van inkomen, die weer aan kwaliteitsverhoging van het 
festival kan worden besteed. Het verhuren van het ponton zal daarnaast ook zorgen voor 
minder druk voor het bestuur of de artistieke commissie om een optimaal vullend programma 
samen te stellen voor het festival zelf. Dit zal waarschijnlijk weer positieve effecten opleveren 
voor de kwaliteit van de optredens. De haalbaarheid hiervan heeft apart onderzoek nodig en 
valt niet onder de activiteiten van de stichting. 
Ook kan een naam van een bedrijf gekoppeld worden aan dag of avond van het festival. 
Wanneer het bedrijf zijn of haar werknemers en netwerk uitnodigt ontstaan er zo ook nieuwe 
bezoekers voor het Spanjaardsgat festival. Ook is het financieel zinvol om op deze manier een 
dag of avond uit te besteden. Voor het bedrijf of de organisatie kan een dergelijke dag of avond 
goed zijn voor het imago van het bedrijf of organisatie.   
// 
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2.5 Locatie van het festival  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van resultaten uit de bezoekers enquête, ervaringen van het 
bestuur en de gemeente, en desk research 
 
Het Spanjaardsgat  
Het festival dankt zijn naam aan de locatie; elk jaar wordt er een ponton in het Spanjaardsgat gelegd 
met daar op een groot podium. Dit ponton ligt gemiddeld een maand in het water en wordt gebruikt 
door zowel het Spanjaardsgat festival als het Jazz festival. Omdat het ponton en andere facilitaire 
voorzieningen een grote kostenpost zijn en het als locatie soms logistieke problemen met zich mee 
brengt, is gekeken naar de waarde van deze locatie voor het festival.  
 
 
Voorkeuren van gemeente Breda en bezoekers 
De gemeente Breda heeft de wens om de betekenis van het water in Breda te vergroten (MPG 
Breda, 2016). Hier past een festival op het water goed bij aan. In gesprekken met de gemeente Breda 
kwam naar voren dat het Spanjaardsgat wordt gezien als een A-locatie, maar dat het Spanjaardsgat 
festival deze A-locatie beter kan benutten om ook een A- festival te worden.  
 
Respondenten in de bezoekers enquête noemen de ‘mooie locatie’ vaak in de enquête bij het 
beschrijven van het Spanjaardsgat festival (zie bijlage A voor meningen van respondenten over het 
Spanjaardsgat festival). Toch worden er ook nadelen genoemd, bijvoorbeeld dat het ponton 
rommelig is, dat er te veel omgevingsgeluiden zijn, dat er een ongezellige sfeer is. Verder wordt 
aangegeven dat de locatie nog niet door het grote publiek wordt gevonden en dat de ingang soms 
lastig te vinden is. Ook wordt de afhankelijkheid van het weer zowel door het bestuur als bezoekers 
genoemd als nadeel van de locatie.  
 
Op het gebied van trends wordt het gebruik van niet-alledaagse terreinen genoemd op het gebied van 
festivals omdat deze locaties zorgen voor een extra beleving (Eventbranche, 2015).  
 
 

Conclusie voor het Spanjaardsgat festival 
 
Om kosten te besparen, zou er gekeken kunnen worden naar mogelijkheden om het 
Spanjaardsgat festival op een andere plek te organiseren, zoals bijvoorbeeld in de straten 
rondom de haven of op het Kasteelplein. 
 
Naar aanleiding van de vele positieve reacties over het bijzondere van de locatie door bezoekers 
en de wens van de gemeente Breda om de betekenis van het water te vergroten, is het echter 
de vraag of het unieke aspect en het concept van het Spanjaardsgat festival verloren gaat.  
 
Negatieve reacties over de locatie bestaan veelal uit opmerkingen over de ongezellige sfeer, 
inrichting en onzichtbare entree en niet over de locatie van het ponton zelf.  
Ook omdat het Spanjaardsgat festival zijn naam te danken heeft aan de locatie, zou er met een 
andere locatie waarschijnlijk ook een andere naam moeten worden gekozen.  
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Voor festivalgangers en concertbezoekers is een gezellige, sfeervolle en bijzondere locatie 
een belangrijk argument om er naar toe te gaan. Niet voor niets praat men in de media 
tegenwoordig voornamelijk over ‘een bijzondere beleving of ervaring’ als een festival geslaagd 
is.  
// 

 
 
# aanbeveling 7   
De locatie bij het Spanjaardsgat lijkt conceptmatig een Unique Selling Point van het Spanjaardsgat 
festival. Of deze waarde op weegt tegen de kosten die het met zich mee brengt, is nog de vraag.  
 
Over de inrichting van het de locatie zijn wisselende reacties, hier zou meer aandacht aan besteed 
kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de vloer, de inrichting, licht en sfeer van het ponton. Het 
maken van een ‘echte’ entree en het algehele aanzicht van de locatie verbeteren. Vanuit de haven en 
de havermarkt zou het duidelijker gemaakt kunnen worden wat er op dat moment op het ponton te 
doen is en meer nadruk gelegd kunnen worden op de ingang.   
 
 
2.6. Toegankelijkheid  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van gesprekken met bestuursleden en de gemeente, reacties 
van bezoekers, evaluaties tijdens het festival en deskresearch 
 
Voor dit onderdeel wordt de vraag gesteld in hoeverre het festival toegankelijk moet zijn voor alle 
doelgroepen. Hierbij wordt gekeken naar toegankelijkheid in relatie tot logistiek, inkomsten en genre.  
 
Toegankelijkheid in relatie tot logistiek en comfort   
 
Is het Spanjaardsgat festival goed te bereiken, rolstoelvriendelijk en comfortabel en in hoeverre is dit 
belangrijk voor het festival? 
Het ponton op het water heeft één grote ingang voor bezoekers. Deze ingang is breed genoeg voor 
rolstoelen. Op de drukste dagen lijkt de ingang wel soms wat krap te zijn.  
Er werden verschillende reacties gegevens door bezoekers op het aantal stoelen op het ponton. Waar 
mensen aan de ene kant het jammer vonden dat er weinig of geen stoelen waren op het ponton, 
vonden anderen het opmerkelijk dat er stoelen vooraan het podium stonden op drukke avonden.  
 
 
 
Toegankelijkheid in relatie tot inkomsten  
De wens vanuit het bestuur en de gemeente Breda is dat het Spanjaardsgat festival een breed 
toegankelijk festival is. Entreeprijzen lijken in deze wens daarom niet geschikt. Wel zou er gekeken 
kunnen worden naar de mogelijkheid om voor een aantal onderdelen van het festival een 
toegangsprijs te vragen, afhankelijk van de bereidheid om te betalen van de doelgroep. Zo zijn 
bijvoorbeeld Elitaire Cultuurliefhebbers bereid meer geld uit te geven aan cultuur dan Stadse 
Alleseters.  
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Voordelen van het vragen van een toegangsprijs bij bepaalde onderdelen is dat het een verdienmodel 
kan opleveren voor stichting Spanjaardsgat. Ook kan het bij bezoekers het gevoel geven dat het 
optreden kwaliteit heeft, het zogenoemde informatie-effect van prijzen. Consumenten leiden 
informatie over de kwaliteit van een product vaak af van de prijs van dat product. Als de prijs dus 
hoog is, wordt een product vaak als kwalitatief goed gezien.  
Aan de andere kant kan het vragen van entreeprijzen ervoor zorgen dat er veel minder bezoekers 
naar het festival komen. Wanneer er besloten wordt om entreeprijzen te vragen, zullen bezoekers 
echt het idee moeten krijgen dat exclusief is.  
 
Toegankelijkheid in relatie tot genre  
In hoeverre is het belangrijk dat het genre op het festival aantrekkelijk is voor alle doelgroepen? 
Hierbij kan een afweging gemaakt worden tussen meer populaire genres en gecanoniseerde genres. 
Populaire genres zijn over het algemeen meer toegankelijk en worden bezocht door een bredere 
doelgroep (Rotterdamse festivals, 2015). Ook uit analyses van de bezoekersaantallen bij het 
Spanjaardsgat festival is op te maken dat er beduidend meer mensen af komen op populaire genres.  
 
Anderzijds gaven respondenten in het onderzoek van de gemeente Breda en de bezoekers enquête 
van het Spanjaardsgat festival aan dat zij geïnteresseerd zijn in evenementen met meer 
gecanoniseerde muziek.  
 
 

Conclusie voor het Spanjaardsgat festival  
 
Gelet op logistiek en comfort, lijkt het festival over het algemeen goed bereikbaar, ook voor 
rolstoelen. Wat de stoelen op het ponton betreft, zal er een afweging gemaakt kunnen worden 
tussen wensen van het zitpubliek en wensen van het staande publiek.  
 
Gelet op toegankelijkheid in relatie tot inkomsten, is het aan te raden om geen entreeprijzen te 
vragen om het festival breed toegankelijk te houden. Aan de andere kant zou de stichting een 
extra bron van inkomsten kunnen krijgen door voor een aantal onderdelen een toegangsprijs te 
maken. Vooral aan te raden bij de meer klassieke concerten, omdat daar de in-en uitloop 
minder groot is en omdat Elitaire Cultuurminnaars gemiddeld meer bereid zijn om voor cultuur 
te betalen dan andere doelgroepen.  
 
Er zou dan een voorbeeld genomen kunnen worden aan festival Classique in Scheveningen. Op 
dit festival kun je 11 dagen in juni zowel elke dag gratis genieten van muziek, als een kaartje 
kopen voor onder andere de Carmina Burana. Een verschil is wel dat dit festival meerdere 
locaties heeft en dat de betaalde optredens vaak binnen zijn en de gratis optredens buiten.  
 
De vraag is of het vragen van entreeprijzen voor het Spanjaardsgat festival haalbaar is. Als 
bezoekers ook gratis vanaf de kade naar het optreden op het ponton kan kijken en luisteren, is 
de kans kleiner dat ze een kaartje willen kopen om zelf op het ponton te zijn. Er moet dan op 
het ponton iets exclusiefs aangeboden worden dat voor de bezoekers genoeg waarde heeft om 
er geld voor te betalen, zoals bijvoorbeeld een gratis consumptie.  
 
Gelet op de toegankelijkheid in relatie tot het genre, is het aan te raden om populaire genres of 
een mix van populaire en gecanoniseerde genres te programmeren. Aan de andere kant geven 
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bezoekers aan dat ze geïnteresseerd zijn in meer evenementen met gecanoniseerde genres. 
Een afwisselingen van populaire genres en gecanoniseerde genres (zoals in de huidige vorm van 
het festival) is aan te raden, hiermee bereik je in totaal veel publiek en er is dan voor ieder wat 
wils.  
// 

 
 
2.7. Vergelijkbare festivals in Nederland  
 
Bij het vergelijken van het Spanjaardsgat festival met andere festivals is onder andere gekeken naar 
genre, duur en locatie en toegankelijkheid van de festivals. Een aantal festivals zijn geselecteerd; 
 
o Festival op de Dommel in Eindhoven  
 Overeenkomsten: Gratis toegankelijk, klassiek muziekfestival aan de oevers van de Dommel in 

Eindhoven. Zowel topartiesten als amateurs en jonge orkesten, ensembles en talenten. 20000 
bezoekers in 3 dagen  

 Verschillen: 3 dagen in plaats van 11 dagen. Benadrukken lounge optie, relax gevoel. Benadrukken 
USP van Eindhoven als Brain port regio: combineren de muziek met high- tech industrie.  

 
o Prinsengrachtconcert Amsterdam (onderdeel van grachtenfestival) 
 Overeenkomsten: Gratis toegankelijk, klassieke muziek. Ponton op het water. Groot (10.000 

bezoekers in 1 dag).  
 Verschillen: 1 dag in plaats van 11 dagen. Bezoekers dobberen langs in bootjes of staan op de 

kade. Veel beelden en berichten op social media. Geen catering vanuit organisatie.  Zitplaatsen op 
ponton zijn gereserveerd voor genodigden. Mensen die willen zitten rondom het ponton kunnen zelf 
op de parkeerplaatsen een stoel neerzetten. 

 
o Grachtenfestival Amsterdam:  
 Overeenkomsten: Lang festival (10 dagen), deels overeenkomend genre (klassiek, maar ook jazz 

en/of wereldmuziek).  
 Verschillen: Verspreid door de stad, binnen. Jonge musici uit de hele wereld staan centraal in 

plaats van musici van alle leeftijden bij het Spanjaardsgat festival. Deels toegangsprijzen.  
 
o Veerhavenconcert Rotterdam  
 Overeenkomsten: gratis openluchtconcerten, zelfde genre, aan het water  
 Verschillen: Maar 2 dagen, bezoekers zelf zitten ook in bootjes.  
 
o Festival Classique Scheveningen  
 Overeenkomsten: Lang festival (11 dagen). In de buitenlucht en op bijzondere locaties. Klassieke 

muziek. Zowel professioneel als amateur.  
 Verschillen: Op meerdere locaties, zowel betaald als gratis, groter (42.000 bezoekers)  
 
o November Music  
 Overeenkomsten: Lang festival (10 dagen), deels overeenkomend genre (klassiek, maar ook jazz, 

new world music, muziektheater, visual music, electronics & soundschapes).  
 Verschillen: Meerdere locaties, toegangsprijzen  
 



 

Stichting Spanjaardsgat Festival  -  Grootschalig onderzoek naar de toekomstmuziek van het festival  - v1.4 28 

o Jazz festival Breda 
 Overeenkomsten: In Breda, deels op dezelfde locatie (ponton). Gericht op bezoekers vanaf in 

dezelfde leeftijdsklasse 
 Verschillen: Meerdere locaties in Breda, iets andere muziekstijl, korter (4 dagen), veel bezoekers  
 
 
 

Conclusie voor het Spanjaardsgat festival 
 
De twee grootste verschillen tussen het Spanjaardsgat festival en vergelijkbare festivals qua 
lengte, is dat andere festivals meestal op meerdere locaties in de stad optredens organiseren en 
(deels) toegangsprijzen vragen. Het Spanjaardsgat festival zou het deels vragen van 
toegangsprijzen wellicht ook kunnen invoeren als verdienmodel.  
 
Ook zou het zich kunnen verspreiden door de binnenstad, door bijvoorbeeld kleine optredens of 
iets met bootjes te doen in de haven, of door iets te organiseren op het kasteelplein. Deze 
verspreiding kan nieuwe samenwerkingen opleveren met bijvoorbeeld horecapartijen aan de 
Haven en kan de naamsbekendheid van het festival vergroten doordat door Breda lopende 
mensen die nog niet weten van het festival ook bereikt worden.  
// 

 
 
2.8. De voorwaarden voor een succesvol festival  
 
Het is moeilijk te bepalen wanneer een festival een succes gaat worden. Toch zijn er wel een aantal 
uitspraken over gedaan in het boek festivalbeleving (Van Vliet, 2012);  
 
“Het programma en de wijze waarop het festival georganiseerd is zijn belangrijk…. Horeca is heel 
belangrijk voor de gezelligheid en draagt daarom ook bij aan de kwaliteit van het festival”  
 
“Een festival is succesvol wanneer het vanuit het perspectief van de bezoeker wordt opgezet en dat in 
het hele traject wordt meegenomen: voor, tijdens en na. Het is belangrijk dat de motieven van de 
bezoekers matchen met de waarden van het festival”  
 
“Festivals zijn succesvol wanneer ze zich richten op een bepaalde niche, of als ze een aantal niches 
binnen een bredere paraplu aanbieden”  
 
“Bepalend is ook een goede organisatie en professionele mensen die begrijpen wat een festival is”  
 
“Om kwaliteit te waarborgen moet daarnaast ook niet de beleving van de bezoeker uit het oog 
verloren worden”  
 
“Als mensen niet tevreden zijn over een festival ligt het vaak aan logistieke problemen als vieze 
toiletten, lange wachtrijen, vervoer, volle tenten of het geluid die slecht was. Een deel van die dingen, 
zoals slecht weer, heb je niet onder controle, maar een ander deel wel, zoals veiligheid en 
drankmisbruik”  
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Conclusie voor het Spanjaardsgat festival 
 
Het is belangrijk om te blijven kijken naar wat bezoekers van het festival willen en waarom ze 
wel of niet naar het festival komen. Ook is het belangrijk om goed te beoordelen welke wensen 
wel of niet goed passen binnen de waarden van het Spanjaardsgat festival. In de toekomst 
zullen deze zaken dus goed getoetst moeten worden om de kans op een succesvol festival te 
vergoten.  
 
Daarnaast is een goede horeca en goede organisatie nodig voor het waarborgen van de kwaliteit 
van het festival. Het Spanjaardsgat festival hoeft zich volgens de uitspraak van van Telgen niet 
te richten op een bepaald niche om succesvol te zijn, maar kan dus ook meerdere niches 
binnen een bredere paraplu aanbieden (bijvoorbeeld populaire en gecanoniseerde cultuur.  
De vraag blijft hoe die bredere paraplu kan worden omschreven. Om dit te kunnen beoordelen, 
wordt er in hoofdstuk 2 gekeken naar het genre en artistiek niveau van het festival.  
// 
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3. Genre, artistiek niveau en programmering  
 
3.1. Genre  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van vergaderingen met de artistieke commissie van het 
festival en resultaten uit de bezoekers enquête  
  
Soort evenement   
Het Spanjaardsgat festival is ontstaan als een concert met een (licht)klassiek repertoire gespeeld door 
een militair orkest. Het is doorgegroeid naar een concertreeks, waarbij klassieke stukken steeds meer 
gecombineerd werden met andere genres.  
Inmiddels (editie 2018) is het evenement uitgegroeid tot een 11-daags muziekfestival met 
verschillende muziekstijlen.   
 
Genre 
Het genre van het Spanjaardsgat festival in de huidige vorm is moeilijk te omschrijven omdat het hele 
festival niet bestaat uit één genre. Zo stond er dit jaar onder andere een klassiek stuk op het 
programma (Mahler 1 gespeeld door het Philips Symfonie Orkest), een (licht)klassiek stuk, De 
Carmina Burana, een Hollandse avond, een filmavond, een Queen Tribute en stukken met een mix van 
stijlen.  
 
Het Spanjaardsgat festival is dus niet samen te vatten in één genre, maar is een mix van 
verschillende stijlen. Wel stond in bijna alle optredens een groot orkest centraal, meestal 
gecombineerd met zang. Ook werd vaak oud & nieuw gecombineerd.  
 
Imago genre  
Wanneer respondenten van de bezoekers enquête denken aan orkestmuziek, zijn de genoemde eerste 
woorden heel verschillend in valentie (de mate waarin een woord positief of negatief is). Zo wordt 
door 21.9% een zeer positief woord (geweldig, mooi, leuk, prachtig, indrukwekkend, heerlijk, wow!, 
gaaf, fijn, klasse, kunstig) genoemd en door 18.8% van de respondenten een negatief woord (saai, 
minder, mwah, beh, weinig mee, nee, bah, matig, slapen). De overige respondenten noemen een 
(relatief) neutraal woord. Daarnaast vindt 81.5% van de respondenten orkestmuziek het meest 
geschikt voor concerten, tegenover 18.5% voor festivals. 

Voorkeur genre van bezoekers   
Van alle Bredanaars is 77% tevreden over het aanbod van evenementen (Omnibusenquete, 2016, 
Nota gemeente Breda 2017). Degenen die nog een aanvulling op het aanbod willen zien noemen vaak 
muziekevenementen in het genre klassiek en pop/rock en culturele evenementen. Nieuwe, vrij 
toegankelijke evenementen met een overzichtelijke en makkelijke programmering worden snel 
omarmd door Bredanaars (Nota evenementenbeleid Breda, 2017).  
 
In de bezoekers enquête gehouden voor het Spanjaardsgat festival2 gaf meer dan de helft van de 
respondenten aan dat ze geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd zijn in evenementen met jazz (55.2%) 

                                                             
2 Deze resultaten kunnen afwijken van de populatie in Breda, omdat er geen random steekproef is gedaan.   
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en pop (56.8%). Iets meer dan 40% gaf aan dat ze geïnteresseerd zijn in evenementen met Klassieke 
muziek, Filmmuziek en Wereldmuziek.  
Het minst geïnteresseerd zijn respondenten in evenementen met Rap/Hiphop (77.6% helemaal niet of 
niet geïnteresseerd) Dance (60.8%) en Folk (48%). Over Latin en rock zijn de respondenten meer 
verdeeld.  
 
 

Conclusie voor het Spanjaardsgat festival  
 
Uit de verschillende onderzoeksmethoden is duidelijk geworden dat het genre niet eenduidig te 
benoemen is en dat het genre afhankelijk is van smaak. Wel kunnen de voorkeuren en wensen 
van bezoekers door het bestuur meegenomen worden bij het maken van de keuze welke genres 
gepresenteerd zullen worden op het festival.  
 
Deze keuze is ook afhankelijk van doelstellingen van het festival of concertreeks; wil je 
bijvoorbeeld een zo groot mogelijk publiek bereiken door een populair genre neer te zetten of 
wil je juist genres neerzetten die een kleinere doelgroep aanspreken maar wel kwalitatief van 
een hoger niveau zijn.  
 
Het Spanjaardsgat festival voorziet in een niche. Het is daardoor uniek in zijn soort. Dat zou 
behouden moeten blijven. 
// 

 
 
3.2 Artistiek beleid 
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van gesprekken met de artistieke commissie 
 
Met als doel het artistieke niveau te verhogen, is in 2018 een professioneel team samengesteld. Veel 
aandacht is besteed aan multi-disciplinaire onderdelen: door meerdere kunstvormen te laten 
versmelten met elkaar wordt iets nieuws gecreëerd. Dit zal in de toekomst nog zeker verder worden 
uitgebouwd. Er kan nog meer gekeken worden naar grotere multi-culturele samenwerkingen en 
daarmee het festival voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk te maken.  
 
Maar er valt nog wel een flinke slag te maken. Het ontbreekt momenteel aan een heldere visie 
die de kaders stelt voor het festivalconcept. Er zijn al wel pragmatische verbeteringen zichtbaar (de 
quick-wins) maar dat is onvoldoende voor een verdere ontwikkeling: 
 
1. Professionalisering  

o Het aanstellen van meer arrangeurs, waaronder ook jonge arrangeurs  
o Samenwerkingen met professionele orkesten, ensembles en bands 
o Het aanbieden van een aanzienlijk hoger artistiek niveau 

 
2. Vernieuwing  

o Het combineren van oud & nieuw 
o Het mixen van verschillende stijlen en kunstvormen 
o Nieuwe samenwerkingen tussen partijen die nog niet eerder hebben samengewerkt  
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Het samenwerken met andere (kunst) organisaties is een belangrijk speerpunt geweest bij de 
artistieke commissie. Zo zijn het Chassé Theater en dansschool The Scene betrokken geweest bij de 
programmering. Deze samenwerking wordt verder uitgebouwd en de zoektocht naar meer 
organisaties om mee op te trekken gaat door.  
 
Voor de komende jaren zijn al de eerste stappen gezet richting een vernieuwde visie. Speerpunten in 
deze visie zijn: 
 
1 - Diversiteit. Binnen het artistieke team wordt gekeken naar een grotere diversiteit. Dit om een 
zo groot mogelijk publiek te bereiken en ook vooral voor een ieder wat wils, maar wel binnen de 
kaders van het artistieke concept.  
 
2 - Multi-disciplinair. Een mix van verschillende ingrediënten en/of kunstdisciplines of -vormen. 
Daarmee bereik je nieuwe doelgroepen, door bezoekers mee te nemen in een wereld die men niet 
kent. Laat bepaalde onderdelen van een programma triggeren, daar komt een speciale groep 
liefhebbers op af. Het biedt dan een mooie gelegenheid om ‘en passant’ andere stijlen en kunstvormen 
te presenteren. Kortom, meerdere doelgroepen op het ponton. 
 
3 - Uniek. Het idee is een festivalsfeer te creëren voor juist die muziek die in het algemeen niet 
geassocieerd wordt met een festival.  
 
4 - Doelgroepen. Door een zeer gevarieerd, en helder gecommuniceerd aanbod worden veel meer 
soorten doelgroepen aangesproken. Uit Breda en ver daar buiten.  
 
5 - Verbinden. Al sinds de eerste editie staat een stimulerende samenwerking tussen amateurs en 
professionals hoog op de agenda. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. Nergens in Nederland wordt 
een groot, professioneel podium geboden aan het tot stand brengen van synergie tussen beide 
groepen muzikanten. 
 
5 - Concert-festival mix. De vraag of het nu een festival of concertreeks is blijft lastig. Het geheim 
schuilt waarschijnlijk in de combinatie. Door enerzijds dagen te programmeren die wat meer festival 
karakter hebben en anderzijds middagen/avonden waarbij een ‘echt concert’ gegeven wordt, is een 
goed werkbare combinatie te maken.  
Soms is het jammer dat er niet meerdere optredens op een dag zijn. Maar als na een indrukwekkend 
avondconcert de sfeer op het ponton goed is zullen mensen wel blijven napraten. 
 
Voor 2019 worden bepaalde dagen (weekend, Pinksteren) als festival neergezet. Door meerdere 
gezelschappen op dezelfde dag te laten spelen ontstaat een tijdsbestek dat men naar elkaar blijft 
luisteren en wellicht ook (spontaan) samen iets gaat spelen. Hierdoor ontstaat meer die sfeer die bij 
een festival hoort. Daarnaast biedt het veel meer mogelijkheden voor horeca-exploitatie, en dat komt 
de financiering weer ten goede. 
 
Daarnaast vormen interessante concepten als ‘Maestro Jules’ of grote Militaire kapellen een 
avondvullend programma, waarbij publiek geconcentreerd kan luisteren. Grote meerwaarde is de 
beleving van een concertzaal ‘buiten’ of aan het water.  
 
Juist deze combinatie maakt het Spanjaardsgat festival tot iets bijzonders!  
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3.3. De samenstelling van het programma   
 
Het programma is samengesteld door de artistieke commissie. Dit is enerzijds gedaan door partijen 
die zichzelf hebben aangemeld goed te beoordelen op kwaliteit, originaliteit en gevraagd budget. 
Anderzijds is dit gedaan door actief op zoek te gaan naar kwalitatief en conceptueel geschikte partijen 
en deze partijen te benaderen voor deelname.  
 
Afhankelijk van het soort optreden is er meer of minder gelet op de kwaliteit. Bij avonden met 
populaire genres waarbij het de verwachting was dat er veel bezoekers op zouden komen en kwaliteit 
minder belangrijk werd geacht is er minder streng getoetst op het niveau.  
 
Alle optredens zijn getoetst op kwaliteit en originaliteit en evenwicht binnen de hele programmering. 
 
 

Conslusie voor het Spanjaardsgat festival 
 
Ten aanzien van het festival-concept en het artistieke gehalte is het van het allergrootste belang 
om het onderscheidend vermogen van het Spanjaardsgat festival in kaart te brengen. Het 
onderzoek laat duidelijk zien waar de  mogelijkheden liggen.  
 
Bovendien is dit festival uniek in zijn soort en dat biedt doorgaans prima kansen om ‘door te 
pakken’. Vanuit de bestaande kracht van het festival liggen brede kansen om echt succesvol te 
worden.  
 
Denk dan vooral aan de bijzondere locatie, een eigenzinnige programmering en het 
bereiken van verschillende doelgroepen. Een festival dat past bij de stad en aansprekend is 
voor een zo breed en divers mogelijk publiek. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit.  
 
Om de kwaliteit te waarborgen is het instellen van een professionele artistieke commissie van 
zeer groot belang. 
// 
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4.  Financiën  
 

 
4.1.! Inkomsten en uitgaven  
Dit onderdeel is beantwoord door middel van begrotingen en cijfers van het Spanjaardsgat festival en 
deskresearch 
 
4.1.1.! Inkomsten  
Omdat het Spanjaardsgat festival een gratis festival is, behoren recettes niet tot de inkomsten. Het 
grootste deel aan inkomsten van het Spanjaardsgat festival bestaan uit sponsorbijdragen en 
subsidies. 
 

Inkomstenbron Bedrag  Percentage van het totaal  
Subsidies 50.000 16,5 % 
Sponsoren – geld 83.500 27,5 % 
Sponsoren- in natura  59.300 19,5 % 
Horeca en contante 
opbrengsten (inclusief 
afkoop) 

28.500 9,4 % 

Fondsen  (VSB en cultuur 
Breda) 

40.000 13,2 % 

Verhuur aan derden  18.250 6,0 % 
Inkomsten programmering 24.100 7,9 % 
Totaal 303.650 100 % 

 
 
Volgens het onderzoek van Consultancy (2017), vormen horeca opbrengsten gemiddeld de grootste 
inkomstenbron voor gratis festivals.  
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Figuur: Inkomstenverdeling festivals met 
entree 
 
 

 
Bij de analyse van de gratis festivals (2000 of meer bezoekers) die VNPF lid waren in 2016 waren de 
gemiddelde opbrengsten uit horeca zelfs 42% en de subsidie en publieke bijdragen maar 6% (VNPF, 
2016). Uit deze analyses kwam ook dat bij gratis festivals gemiddeld 86% van de inkomsten van het 
publiek komt.  
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Inkomstenverdeling gratis 
festivals lid van VNPF  
 

 
 
 

Conclusie voor het Spanjaardsgat festival  
 
Vergeleken bij bovenstaande analyses krijgt het Spanjaardsgat festival gemiddeld subsidie in 
percentage tov de kosten (29,7 %). Ook wat de inkomsten van sponsoren betreft verdient het 
festival percentueel meer vergeleken bij het gemiddelde (47 %). Het aandeel horeca is op het 
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Spanjaardsgat festival juist lager dan het gemiddelde (9,4 %). De inkomsten uit het publiek 
voor het Spanjaardsgat festival zijn dus erg laag vergeleken bij het gemiddelde.   
 
Om minder afhankelijk zijn van subsidies, zou het aandeel inkomsten vanuit het publiek dus 
vergroot kunnen worden. Dit zou onder andere gedaan kunnen worden door de voorgestelde 
side-events in te voeren (paragraaf 2.2).   
 
Omdat horeca bij gratis festivals een grote bron van inkomsten is, kan het financieel zinvol 
zijn om de side-events te richten op horeca. Hierbij moet echter ook rekening gehouden 
worden met de wensen van bezoekers en het passen van de side-events bij het concept.  
// 

 
Verderop in dit hoofdstuk zullen opties voor side-events besproken worden als verdienmodel.    
  
 
4.1.2. Uitgaven  
 
Uitgavenpost  Bedrag  
Facilitair  € 150.600 
Programmering  € 106.090  
Algemeen organisatie  € 17.410 
Marketing en communicatie  € 9.500 

 
Een groot deel van het budget van gratis festivals gaat op aan het inhuren van materiaal en personeel 
(Consultancy, 2017). Voor het Spanjaardsgat festival is dit ook het geval.  
Marketingkosten nemen volgens adviesbureau DDMCA toe.  
Wanneer het Spanjaardsgat festival wil inzetten op een hoger artistiek niveau met bekendere 
artiesten, zullen de uitgaven voor de programmering waarschijnlijk hoger zijn.  
 
Dit geldt ook voor de kwaliteit van het festival op gebied van faciliteiten.  De kwaliteit van de facilitaire 
voorzieningen zal niet hoger worden door middel van besparingen.  
 
 

Conclusies voor het Spanjaardsgat festival  
 
Er zijn weinig onderzoeken gedaan naar het uitgavenpatroon van festivals. Het is belangrijk dat 
een culturele organisatie gezond is en dat de uitgaven gelijk of lager zijn dan de inkomsten.  
 
Bij het Spanjaardsgat festival wordt al een paar jaar eigen vermogen ingebracht om het festival 
te kunnen organiseren. Om de kwaliteit van het festival te behouden en/of te vergroten, is het 
aan te raden om de focus te leggen op het vergroten van de inkomsten en niet op het verlagen 
van de uitgaven. Het verhogen van de inkomsten kan gedaan worden door het invoeren van 
nieuwe verdienmodellen.  
// 
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4.2. Nieuwe verdienmodellen  
 
4.2.1. Verdienmodellen voor de evenementenwereld  
 
De belangrijkste verdienmodellen bij een evenement of festival zijn; (Doeland, 2015) 
- Ticketverkoop 
- Merchandise verkoop  
- Licenties op content  
- Mediawaarde (advertenties, endorsement, merkintegraties en sponsoring) 
- Food & beverage  
- Aanvullende dienstverlening (lockers, memberschip) 
- Data  
- Side-events  
 
In de volgende paragraaf wordt het huidige verdienmodel van het Spanjaardsgat in kaart gebracht en 
wordt er een begin gemaakt voor een eventueel nieuw verdienmodel(len).   
 
4.2.2. Verdienmodel voor het Spanjaardsgat festival  
 
Huidig verdienmodel  
Het huidige businessmodel is in kaart gebracht met behulp van het business model canvas (Van Der 
Pijl, Lokitz, & Solomon (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Het business model canvas  
 
 
Customer segments 
Als eerste zijn de top drie bezoekers segmenten bepaald, oftewel de drie belangrijkste en grootste 
doelgroepen van het Spanjaardsgat festival. Dit zijn de volgende: 
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•  Het festivalpubliek. Bestaat voornamelijk uit stadse alleseters (25-45 jaar), die op veel 
verschillende activiteiten in Breda af komen. Zij zien cultuur als vanzelfsprekend en komen naar 
een festival om vrienden te ontmoeten en vinden de totaalbeleving belangrijk. Ze houden van veel 
muzieksoorten, maar vooral van de populaire genres of een mix van populair en gecanoniseerd. 
Ook een deel van de elitaire cultuurminnaars (45 -65+) komen op festivals af. 

• Het concertpubliek. Bestaat vooral uit klassieke kunstliefhebbers (60-65+), komen naar het 
Spanjaardsgat festival om van klassieke muziek te genieten. Willen goed kunnen luisteren naar de 
muziek en vinden een zitplaats belangrijk.  

• Het eigen publiek. Het publiek dat meekomt met deelnemers van het Spanjaardsgat festival of 
zelf deelnemer is. Dit zijn vooral actieve families (25-55 jaar) en randstedelijke gemakszoekers 
(25- 65+). Zij komen naar het festival om familie of vrienden te zien optreden, om andere mensen 
binnen de muziekwereld te ontmoeten of om inspiratie op te doen. Ze komen vooral af op het 
genre waar zij geïnteresseerd in zijn.  

 
De value proposition  
Het hoofdproduct van het Spanjaardsgat festival is de vrije toegang tot de optredens van het festival. 
Het festival draait om deze optredens. Als bijproducten worden alcoholische en non- alcoholische 
dranken verkocht. 
 
Revenu streams  
De top drie inkomstenstromen voor het Spanjaardsgat festival zijn subsidies en fondsen, sponsoring 
en een aandeel van de horecaverkoop. Vooral de subsidies, fondsen en sponsorgelden zijn een grote 
inkomstenbron voor het festival.  
 
Channels  
Bezoekers van het festival worden op dit moment vooral bereikt door flyers, posters, berichten op 
social media, berichten op de website en nieuwsberichten in kranten en outdoor-media in de stad. 
 
Key activities  
De hoofdactiviteiten die worden ondernomen om het festival te organiseren zijn de volgende 
• Regelmatig bijeenkomsten van het bestuur  
• Regelmatig bijeenkomsten in de verschillende commissies  
• Aanwezig zijn en toezichthouden tijdens het festival  
• Evaluatie na het festival  
• Marketing en communicatie  
• Facilitaire voorzieningen regelen  
• Het programma in elkaar zetten  
 
Key resources  
Het volgende is nodig om het Spanjaardsgat festival goed te organiseren 
• Een professionele organisatie  
• Subsidie/fondsgelden 
• Een aansprekend programma  
• Sponsorgelden  
• Facilitaire voorzieningen  
• Vrijwilligers 
• Bezoekers  
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Key partners  
Het Spanjaardsgat festival heeft de volgende partners: 
• NLDA/ministerie van Defensie  
• Nieuwe Veste  
• Pathé Breda  
• Chassé Theater  
• Salsa in Breda 
• Muziekgezelschappen/ orkesten/ ensembles  
 
Cost structure  
De meeste kosten van het Spanjaardsgat festival worden gemaakt om het programma te financieren, 
de facilitaire voorzieningen te regelen, de algemene organisatie en communicatie en marketing te 
bekostigen.  
 
 
Nieuw verdienmodel  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor het Spanjaardsgat festival. Met 
behulp van het volgende stappenplan kan er voor het Spanjaardsgat festival een geschikt nieuw 
verdienmodel worden gekozen: 
 
Stap 1:  
Brainstormen om tot creatieve ideeën te komen voor een nieuw verdienmodel  
 
Verzamel een groepje mensen (3-5 personen) en plan een brainstormsessie in. Het is hierbij 
belangrijk om personen bij elkaar te zetten die variëren in leeftijd, achtergrond en geslacht.  
Er zijn een aantal hulpmiddelen die handig zijn om te gebruiken bij deze stap: 
• Freshwatching: het businessmodel van een andere organisatie of evenement gebruiken om het 

creatieve proces op gang te brengen. Dit kan een organisatie of bedrijf binnen of buiten de 
festivalbranche zijn.  

• Snijd het hart eruit: Onderzoek wat het speciale element van het Spanjaardsgat festival is, dat ene 
waarvan je zeker weet dat het bepaalt hoe het festival waarde creëert, levert of vasthoudt. 
Verwijder dit element en probeer het te repareren met creatieve ideeën.  

• Epicentrum: elk bedrijf heeft key resources die de fundamentele elementen van dat bedrijf zijn. Als 
je opnieuw moet beginnen met alleen nog de key resource intact, wat zou je met die key resource 
kunnen doen dat je nu nog niet doet?  

• Volg patronen: Er zijn veel patronen in bestaande organisatiemodellen. Enkele bekende 
voorbeelden van patronen gebruiken abonnement-inkomstenstromen en/of hebben 
activiteitenplatforms, waarbij een deel van het product leunt op een ander deel om geld te 
verdienen.  

 
Een checklist die gebruikt kan worden om te kijken of deze stap goed is verlopen is de volgende: 

- Meer dan 6 nieuwe businessmodelopties bedacht  
- De opties zijn allemaal heel verschillend 
- De opties zijn concreet en specifiek voor het Spanjaardsgat festival gemaakt  
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Stap 2:  
Een selectie maken van de ideeën  
 
• Ideeën clusteren 
• Selectie maken middels Innovatiematrix Canvas 
• Selectie maken door ideeën te pitchen en reacties te polsen 
 
Stap 3: 
Waarde propositie canvas maken voor de beste ideeën (deze stap kun je eventueel 
overslaan als blijkt dat de kansen evident zijn). 
  
Per doelgroep/segment werk je uit welke extra/nieuwe toegevoegde waarde je biedt en hoe je deze 
waarde kunt maximaliseren zodat mensen er goed voor willen betalen. 
 
Stap 4:  
Uitvoeren/ Testen 
  
Je nieuwe verdienmodel uitproberen/ piloten / testen. 
Uitrollen wat goed werkt; verbeteren of stoppen wat niet werkt. 
Met behulp van deze technieken kan een verdienmodel voor het Spanjaardsgat festival worden 
gekozen dat goed past bij het concept van het festival. Dit kan een side-event zijn, maar ook 
bijvoorbeeld ticketverkoop.  
 
Het ontwikkelen van bruikbare verdienmodellen kan meerdere jaren in beslag nemen. Er kan maar 1x 
per jaar werkelijk getest worden op haalbaarheid en indien nodig verbeteringen aanbrengen. 
 
Een aantal voorbeelden van concrete verdienmodellen voor het Spanjaardsgat festival (zie ook 
hoofdstuk 2 side events)  

• Het invoeren van de CultCoin (ProKwadraat) of een soortgelijk principe. Dit is een nieuwe vorm van 
crowdfunding. De CultCoin is een betaalmiddel waarbij het publiek door middel van het doneren 
van een munt een directe financiële bijdrage levert aan de exploitatie van het festival. De cultcoin 
kan voor 2.50 gekocht worden en kan gedeponeerd worden in collectebussen. Ook het afnemen 
van consumpties kan met de cultcoin worden gerealiseerd.  

• Het aandeel horeca vergroten.  
• Ticketverkoop voor enkele onderdelen van het festival  
• Business events 
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5.  Marketing en communicatie 
 
 
5.1. Bereik festival 
 
5.1.1. Offline bereik  

Flyers  
In de aanloop naar het Spanjaardsgat festival zijn er 11.000 flyers gedrukt om te verspreiden voor en 
tijdens het festival. Hiervan zijn er 7500 door CityDogs verspreid op 220 openbare plekken in Breda 
en omgeving.   
Ook zijn er flyers verspreid via de VVV Breda.  
De overgebleven flyers werden tijdens het festival verspreid door ze rondom de haven uit te delen en 
elke dag tijdens het festival bij de ingang aan bezoekers te geven en op tafels en statafels op het 
festivalterrein te leggen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figuur: de flyer voor het Spanjaardsgat festival 2018
 

Posters  
Ruim een week voor het begin van het festival zijn er in Breda  
75 2-sign borden geplaatst in Breda e.o.
Ook zijn er de week van het festival 71 posters in abri-formaat  
opgehangen in Breda. 

 
Figuur: Poster van het Spanjaardsgat festival 2018  
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Kranten  
Tijdens het Spanjaardsgat festival zijn er meerdere artikelen over het festival verschenen in BN de 
Stem en de Bredase Bode.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur: Krantenberichten BN de Stem over het 
Spanjaardsgat festival in mei 2018  
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Mond-tot-mond  
In de enquête gehouden voor het festival gaf 21% van de respondenten aan dat ze via vrienden, 
collega’s, familie, via-via of mond-tot-mond informatie verkrijgen over culturele activiteiten.  
Veel bezoekers gaven bij de enquête tijdens het festival aan dat ze ‘gewoon’ wisten van het festival 
door voorgaande jaren.  
Verder gaven respondenten bij de enquête aan als tweede belangrijkste motivatiefactor dat ze naar 
een festival gaan om iets leuks te doen met vrienden.  
 
Deze gegevens suggereren dat een aanzienlijk deel van de bezoekers door mond-tot-mond reclame 
wisten van het festival en ook naar het festival bezochten in gezelschap van vrienden en familie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  
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5.1.2. Online bereik  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van analyses van website statistieken, de media monitoring 
tool van Clip-It en Facebook statistieken  
  
Clip It analyse  
Met behulp van de media analyse tool van Clip- It is het online bereik door media voor het 
Spanjaardsgat festival bijgehouden van 1 mei t/m 1 juni 2018. Dit is de online activiteit zonder het 
bereik van de eigen website van het Spanjaardsgat festival.  
In het volgende deel worden een aantal statistieken van deze analyses weergegeven. De statistieken 
zijn weergegeven met symbolen, die hieronder worden uitgelegd.  
 

 
Symbool  Uitleg symbool  
 Het totaal aantal berichten geschreven over het Spanjaardsgat festival in mei 2018 

 De PR-waarde voor het Spanjaardsgat festival in mei 2018. Wat zou ik betalen, had 
ik deze media ingekocht en wat is de meerwaarde van PR? Dit wordt berekend met 
de advertentiewaarde (advertentietarief, bereik en tariefspecificaties) en de 
impactscore (sentiment, branding en kernboodschap)  

 Het aantal mensen bereikt met de online berichten van het Spanjaardsgat festival in 
mei 2018  

 Het aantal berichten met een positief of zeer positief sentiment over het 
Spanjaardsgat festival in mei 2018  

 Het aantal berichten met een negatief of zeer negatief sentiment over het 
Spanjaardsgat festival in mei 2018  

  
Tabel: Betekenis symbolen van de analyses door Clip- It 
 
 
In de volgende figuur staan de totaalcijfers van de hierboven beschreven symbolen van 1 mei t/m 1 
juni weergegeven.  
 

 
Figuur: Totaalcijfers Spanjaardsgat festival mei 2018 
 
 
Uit de analyse van Clip It blijkt dus dat er in mei 2018: 
•! 411 berichten online gepubliceerd zijn over het Spanjaardsgat festival 3 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Of over het Spanjaardsgat als locatie  
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• 303 van deze berichten hebben een positief sentiment en 2 van deze berichten hebben een 
negatief sentiment  

• Het bereik van alle online berichten in mei 2018 was 3.4 miljoen  
• De PR-waarde van berichten over het Spanjaardsgat festival was 121.239 euro in mei 2018  
 
In het volgende deel worden de berichten en het bereik van online media verder geanalyseerd. 
 
 
Analyse van berichten in mei 2018 door Clip- It  
 

Figuur: Het aantal berichten waarin het Spanjaardsgat genoemd is per dag.  
 
 

Figuur: Berichten per bron  
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Figuur: Het sentiment van de berichten  
 
Wat valt op?  
 
• Vooral in het begin van het festival zijn er veel berichten over het festival online geplaatst.  
• De meeste berichten zijn op Facebook of Instagram geplaatst. 
• Het sentiment is over het algemeen positief tot zeer positief. Er is maar 1 negatief en 1 zeer 

negatief bericht geplaatst volgens de tool. Bij het verder analyseren van deze berichten bleek 
echter dat het bij het zeer negatieve bericht om een column ging die op het eerste gezicht negatief 
lijkt, maar waarvan de laatste zin is: “Het Spanjaardsgat Festival, een fusion concerto waar een 
ongegeneerd bulderende bierboer de strijd durft aan te gaan met klassieke muziek, en het dik 
verliest. Zo wordt het stiekem toch weer een hokje waar ik het in kan plaatsen en dat is goed 
nieuws voor volgend jaar.” 

 
 
Analyse van het bereik door Clip- It 
 

Figuur: Het bereik per dag  
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Figuur: Het bereik per bron  
 
Wat valt op? 
 
• Het bereik was het grootst op de eerste dag van het festival (16 mei). Op deze dag was het bereik 

732.600. Ook op de vrijdag voor het begin van het festival (11 mei) en de eerste vrijdag van het 
festival (18 mei) was het bereik hoog. Voor 11 mei is het bereik te verklaren door berichten over 
het Jazz festival waarin het Spanjaardsgat en het podium worden genoemd, onder andere een 
artikel in het Algemeen Dagblad. Voor 16 mei is het bereik te verklaren door berichten over het 
begin van het festival en de filmavond in bronnen met veel bereik (onder andere het Algemeen 
Dagblad en BN de Stem). Voor 18 mei is het bereik te verklaren door een artikel op nu.nl, een 
artikel op BredaVandaag en een filmpje over het festival van Breda in Beeld.  

• Hoewel de meeste berichten over het Spanjaardsgat festival op Facebook werden geplaatst, scoort 
Facebook niet hoog op bereik. 

• Met berichten in het Algemeen Dagblad werden de meeste mensen bereikt. Wel valt het op dat 
hiervan maar de helft van de berichten echt over het Spanjaardsgat festival gaat. In de andere 
berichten van het Algemeen Dagblad wordt wel de locatie (het Spanjaardsgat) genoemd, maar 
gaat het vooral over het Jazz festival. 

 
 
Website  
De website statistieken voor en tijdens het Spanjaardsgat festival van dit jaar zijn geanalyseerd met 
Google Analytics en vergeleken met de websitestatistieken van vorig jaar. Hierbij is weer de periode 
van 1 mei tot 1 juni in 2017 vergeleken met dezelfde periode in 2018. De kanalen vanuit waar 
bezoekers op de website binnenkomen zijn opgedeeld in verschillende soorten, die hieronder worden 
beschreven.  
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Soort kanaal  Uitleg kanaal  

Organic search  Verkeer via onbetaald zoeken in een zoekmachine 
(bijvoorbeeld Google) 

Direct  Sessies waarbij de gebruiker de naam van de website-
URL rechtstreeks in de browser heeft getypt of waarbij 
de gebruiker via een bladwijzer op de site terecht is 
gekomen  

Social  Verkeer via een van ongeveer 400 sociale netwerken 
(in dit geval Facebook en Instagram)  

Referral  Verkeer via websites die geen sociale netwerken zijn  

 
 
Analyse van het bereik van de website  

 

Figuur: Het aantal gebruikers op de website van het Spanjaardsgat festival per dag in mei 2017 en 
mei 2018  
 
 

 
Figuur: De stijging van het aantal gebruikers in totaal en per soort acquisitie in mei 2018 ten opzichte 
van mei 2017  
 



!
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Figuur: Het aandeel gebruikers per soort acquisitie in mei 2018 ten opzichte van mei 2017  
Wat valt op? 
 
•! Op de begindag van het festival in 2017 waren er 1047 gebruikers (10 mei). In 2018 waren dit 

1267 gebruikers (16 mei).  
•! Bij beide edities was er een piek van het aantal gebruikers op 20 mei (met 1672 gebruikers in 

2017 en 1782 gebruikers in 2018). In 2017 viel deze piek samen met de 2e zondag van het festival 
met Breda zingt Hazes en de SousaParade. In 2018 viel deze piek samen met Maestro Jules 
Onthult. Opvallend is dat de piek in 2017 ook een piek in bezoekers van het festival was, in 2018 
was dit niet het geval.  

•! Het aantal gebruikers is met 34.63% gestegen in mei 2018 ten opzichte van mei 2017. Het 
aandeel nieuwe gebruikers is gestegen met 35.61%. in 2017 waren er in de maand mei 10.461 
gebruikers, in mei 2018 was dit 14.064. 

•! Vooral de Directe search (het intypen van de website in de adresbalk) is veel gestegen, namelijk 
met 101.54% van 1755 tot 3537. Ook het aandeel van Directe search steeg van 16.4% naar 
24.3%.  

•! Het aandeel van Organic search (via google) is in beide jaren groot, maar wel gedaald van 69.1% 
naar 60.8%  

•! Het aandeel van Social is gestegen van 9.6% naar 10.7%.  
 
 
Facebook 
Voor Facebook zijn er met behulp van de statistieken pagina van de bedrijvenpagina van het 
Spanjaardsgat festival analyses gedaan van het bereik van berichten en evenementen. Omdat de 
statistieken pagina niet bestaat voor het persoonlijke profiel van het Spanjaardsgat festival, zijn er 
geen analyses gerapporteerd over deze pagina. Het Spanjaardsgat festival in 2018 vond plaats van 16 
t/m 27 mei. In 2017 was dat van 10 t/m 21 mei.  
 
!  
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Analyse van het bereik en berichten op Facebook  
 

Figuur: Het totale bereik van Facebook in mei 2018 (boven) ten opzichte van mei 2017 (onder), 
gemeten als het aantal mensen dat inhoud van je pagina of over je pagina op hun scherm heeft 
gekregen.  
 
Wanneer we kijken naar het gemiddeld bereik per soort bericht, zien we dat video’s gemiddeld het 
hoogste bereik hebben. Dit geldt niet voor gedeelde video’s. Verder hebben video’s en foto’s de 
hoogste gemiddelde betrokkenheid.  
 

Figuur: Het gemiddeld bereik en gemiddelde betrokkenheid per type bericht 
 
 
Wat valt op? 
 
•! In 2018 steeg het bereik per dag in mei later tot 10.000 vergeleken bij de editie van 2017. Dit kan 

worden verklaard door het eerdere beginpunt van het festival in 2017 (10 mei) vergeleken bij 2018 
(16 mei).  

•! In 2018 steeg het bereik op 1 dag tot 30.000. Dit was op 19 mei en kwam waarschijnlijk onder 
andere door de posts die promoot zijn.  
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• In 2018 was het totale bereik van berichten op Facebook tijdens het festival 43.341 (16 t/m 27 
mei). In 2017 was dit 29.608 (10 t/m 21 mei). Het totale bereik van de berichten die gepost zijn 
tijdens het festival is dus gestegen in 2018 ten opzichte van 2017.  

 
 
Analyse van de evenementen  
 
Evenement Bereik Gaan  Geïnteresseerd  Werkelijk 

aantal 
bezoekers 
(ongeveer) 

Pathe presenteert: 
Film aan de haven  

22.358 133 343 600 

A night of soul  24.466 115 521 300 
We will rock you: 
Queen  

 484 2040 3300 

Mahler 1: Philips 
Symfonie Orkest  

6692 41 64 600 

Nieuwe Veste dag: 
Breda danst  

2950 14 40 700 

100% in the mix 20.232 141 169 700 
Spanjaardsgat 
concert donderdag 
+ vrijdag  

11.000  185 700 + 850 = 
1550 

Heel Breda zingt 
Hollandse Hits  

43.275 195 636 2600 

Salsa aan de 
Haven  

 374 1861 1000 

 
 
Wat valt op? 
 
• Het aantal werkelijke bezoekers is bij elk evenement aanzienlijk hoger dan het aantal personen dat 

op ‘gaan’ heeft geklikt op Facebook.  
• Het aantal werkelijke bezoekers is bij elk evenement ook hoger dan het aantal personen dat op 

‘geïnteresseerd’ heeft geklikt op Facebook, behalve bij The Night of soul en Salsa aan de Haven.  
• In het algemeen is het bereik van de evenementen op Facebook veel gestegen ten opzichte van 

vorig jaar. Wel is het bereik nog vrij laag vergeleken met andere evenementen.  
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Analyse vind-ik-leuks en volgers  
 

Figuur: Pagina vind-ik-leuks (januari – juni 2018).  
 
 

Figuur: Pagina volgers (januari-juni 2018) 
 
Wat valt op? 
 
•! Het aantal likes is van januari tot juni gestegen met 99.8% van 421 naar 841 
•! Het aantal volgers is van januari tot juni gestegen met 99.3% van 436 naar 869  
•! Bij zowel het aantal volgers als het aantal likes is de stijging begonnen halverwege maart. Het 

aantal likes steeg het snelst vanaf een paar dagen voor het festival tot halverwege het festival  
 
Conclusies online bereik  
Zowel via Facebook als via de website is het bereik in 2018 fors gestegen vergeleken bij 2017. Op de 
website is vooral de directe search veel gestegen (ongeveer 100%). Op Facebook is het aantal volgers 
en likes ook met meer dan 100% gestegen ten opzichte van vorig jaar.  
De analyses van Clip-It kunnen niet vergeleken worden met vorig jaar. De cijfers van deze analyses 
kunnen als basisjaar dienen voor volgende edities, om dan de stijging of daling van het totale online 
bereik te vergelijken met dit jaar.  
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Conclusies voor het Spanjaardsgat festival  
 
Ondanks dat er al heel veel extra media-activiteit gerealiseerd is valt er nog veel te winnen bij 
een doelmatiger inzet van marketing en media-aandacht. Het ontbreken van een duidelijk 
festival concept en aan te spreken doelgroepen maakt dat het budget veel te algemeen 
wordt ingezet. Beter is per programma-onderdeel te analyseren wat de doelgroep is en deze 
zeer specifiek te benaderen. Op zinvolle platforms, online en offline.  
 
Er zullen meer mensen nodig zijn om met het beperkte budget slimme media aandacht te 
organiseren. Daarnaast is het budget ontoereikend om buiten Breda reclame te maken. 
De website kan veel beter ingericht worden, waarbij het programma duidelijker uitgelegd wordt. 
Zodat direct helder is of jouw smaak ertussen zit. 
 
Zes maanden voor aanvang van het festival dient al begonnen te worden met de campagne.  
// 
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6.  De organisatie  
 

6.1. Het inrichten van een organisatie  
Dit onderdeel is beantwoord door deskresearch, gesprekken met het bestuur en professionals van 
andere besturen  
 
Het inrichten van een organisatie  
Volgens het VSB-fonds  is een bestuur tussen de 3 en de 6 personen de beste grootte voor een 
bestuur. Het liefst zit er in het bestuur variatie in leeftijd, geslacht, achtergrond en expertise 
(financiën, communicatie, iemand die de doelgroep kent of iemand uit de doelgroep zelf). Een bestuur 
van een organisatie moet flexibel zijn en in kunnen spelen op ontwikkelingen in de sector. Wanneer er 
niet snel aangepast wordt aan de veranderende markt en blijft vasthouden aan de uit het verleden 
gekozen uitgangspunten en intern gericht blijft, kunnen er serieuze problemen ontstaan (Doeland, 
2015). Een veel gemaakte fout van intern gerichte organisaties is dat ze zich focussen op de reductie 
van kosten wanneer de inkomsten dalen. Een betere oplossing is het werken aan een nieuw 
businessmodel (Doeland, 2015).  
 
Voor fondsen moet een bestuur ook onafhankelijk zijn; bestuursleden mogen geen persoonlijk belang 
hebben bij het doorgaan van een project. Ook mag een bestuur niet bestaan uit mensen met 
onderlinge verbanden, zoals mensen uit dezelfde vriendenkring of familie. Fondsen zien graag 
duidelijke afspraken over functies en verantwoordelijkheden. Er moet goed beschreven worden hoe 
het bestuur, de directie en eventueel de raad van toezicht in relatie tot elkaar staan.  
Voor het besturen van organisaties binnen de cultuursector is de Governance code van cultuur 
opgezet. Dit is een instrument dat te gebruiken is om het bestuur en toezicht in de cultuursector goed 
in te richten. De code kent 9 principes, namelijk: 
 

Principe 1 
“Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 
Governance Code cultuur”.  
 
Principe 2 
“Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust”.  
 
Principe 3 
“Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in-
en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze”  
 
Principe 4 
“De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur 
zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk” 
 
Principe 5 
“De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en 
werkwijze vast en handelt daarnaar”  
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Principe 6 
“De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling; hij 
waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid”  
 
Principe 7 
“De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt 
verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat”  
 
Principe 8 
“Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van 
belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hierop toe” 
 
Principe 9 
“Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer 
door sluitende interne procedures en externe controle”  

 
Meer informatie en uitleg over de principes en het inrichten van een culturele organisatie zijn te 
vinden in de Governance code van cultuur (Cultuur + Ondernemen, 2016).  
 
 
 
Soorten bestuursmodellen  
 
Er zijn meerdere besturingsmodellen mogelijk. Twee veel genoemde organisatiemodellen zijn het 
raad-van-toezicht-model en het bestuur-model (GovernanceCode cultuur).  
 
 
1 - Raad van toezicht model 
 
Het bestuurlijke proces is in handen van het dagelijks bestuur, behalve het toezicht. De toezicht 
houdende functie ligt in deze vorm bij de raad van toezicht. Er wordt op twee momenten toezicht 
gehouden op het bestuur door de raad van toezicht. Vooraf worden de plannen (de missie, strategie, 
het beleidsplan en de begroting) voorgelegd aan de raad van toezicht voor goedkeuring. Achteraf 
beoordeelt de raad van toezicht het bestuur en de organisatie kritisch en keurt het jaarverslag. De 
raad van toezicht heeft daarnaast ook een adviserende en stimulerende functie ten opzichte van het 
bestuur.  
 
Dit bestuursmodel wordt ook wel een two-tier board genoemd. Dit betekent dat de toezichthouders en 
directie van elkaar gescheiden zijn.  
 
In een directiereglement worden afspraken gemaakt over wat de directie wel of niet kan en mag doen. 
Er wordt precies bepaald hoeveel de directie mag uitgeven en er worden kaders en doelstellingen 
vermeld.  
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Figuur: Het raad-van-toezicht model 
 
 
2 - Bestuur model  
 
Het hele bestuurlijke proces is in handen van ‘het bestuur’. Het bestuur kan de bestuurlijke taken aan 
een directie delegeren of zelf uitvoeren. De invulling van deze taken kan verschillen, dit wordt 
vastgelegd in een directiereglement.  
Het bestuur is altijd verantwoordelijk. De toezichthoudende functie wordt ook door het bestuur 
vervuld.  
 
Dit bestuursmodel wordt ook wel een one-tier board genoemd, een eenlaags bestuursmodel (wanneer 
de productie buiten beschouwing wordt gelaten) waarin toezichthouders deel uit maken van het 
bestuur. Er wordt in de one-tier board onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en niet 
uitvoerende bestuurders. Alleen een bestuurder die niet uitvoerend is mag de taak van voorzitter van 
het bestuur hebben.  
 
Als mogelijke voordelen van een bestuur-model worden door de Kamer van Koophandel de volgende 
punten genoemd:  
 
• De bestuurders in de one-tier board krijgen sneller meer informatie dan de toezichtleden  
• De betrokkenheid van niet uitvoerende bestuurders is waarschijnlijk groter omdat de 

toezichthouders ook verantwoordelijk zijn voor de handelingen en beslissingen van uitvoerende 
bestuurders  

• Omdat bestuurders dicht op het organisatiebeleid zitten, kunnen ze direct ingrijpen in de koers en 
strategie van het bedrijf  

 
Als mogelijke nadelen van een bestuur-model worden door de Kamer van Koophandel de volgende 
punten genoemd: 
 

Raad van toezicht 
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• Er is naar buiten toe geen duidelijk onderscheid tussen uitvoering en toezicht. Dit kan in de praktijk 
leiden tot vervlechting van uitvoering en toezicht omdat de raad van toezicht niet meer buiten het 
bestuur staat.  

• Een bestuurder of commissaris kan een persoonlijk belang hebben wat strijdig kan zijn met het 
belang van de organisatie. Als dit zo is, is het uitgangspunt dat deze persoon niet meedoet aan de 
besluitvorming.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figuur: Het bestuur-model zonder aparte directie (links) en met aparte directie (rechts).  
 
 
Bij een raad-van-toezicht model is de raad van toezicht het beleidsbepalende orgaan. De directeur 
bestuurder staat dan op de loonlijst en de raad van toezicht is de werkgever.  
Bij een bestuur-model is het bestuur van de organisatie het beleidsbepalende orgaan.   
 
Het gekozen bestuursmodel moet volgens de Governance code regelmatig (minimaal eens in de vier 
jaar) worden geanalyseerd. Hierbij wordt er gekeken naar het functioneren van het model, wat beter 
kan en of een ander besturingsmodel misschien meer voor de hand ligt.  
 
Volgens Klifman (2014) is de bestuursstructuur in de laatste tijd veranderd en zie je steeds meer een 
organisatie met een college van bestuur en raad van toezicht of een toezichthoudend bestuur.  
Dit is ook het geval bij BredaPhoto, waarbij de stichting heeft besloten om in 2018 van een 
bestuursmodel over te stappen naar een raad van toezicht model, vanwege de groei en 
professionalisering van het BredaPhoto festival (Dielesen, 2018). 
Volgens het Governance in cultuur rapport (2015) is het van belang om als bestuur en toezichthouder 
regelmatig te reflecteren op het eigen functioneren, het functioneren van de organisatie en de 
bestuurlijke inrichting van de organisatie.  
Ook de samenstelling van het bestuur of raad van toezicht is belangrijk.  
 
In de cultuursector vindt er een transitie plaats van overheidsfinanciering naar een mix van publieke 
en private middelen (Governance in cultuur, 2016). Dit vraagt om een veranderingen in de manier van 
besturen (Scholten, 2017).  
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Voorbeeldmodel van een culturele organisatie  
De volgende organogram van een bestuur van een culturele organisatie is gebaseerd op best practice 
ervaringen van een oud festivaldirecteur van festival aan de Dommel.   
 
 

Figuur: Voorbeeld van een organisatiemodel van een culturele instelling  
 
 
In dit model bestaat de productie laag uit meerdere commissies of poten.  Personen kunnen meerdere 
rollen vervullen, het is dan wel belangrijk dat de rollen en de taken bij die rollen goed worden 
vastgelegd.  
 
 
Organisatie bij het Spanjaardsgat festival  
Op dit moment heeft de stichting Spanjaardsgat een bestuur-model (of one-tier model), waarbij 
uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders in 1 board zitten. Er is geen aparte raad van 
toezicht, de directie en de stichting zijn dezelfde personen.  
De uitvoerende laag bestaat uit de artistieke commissie, de facilitaire commissie en de marketing/PR.  
In het bestuur zitten zowel uitvoerende als niet-uitvoerende leden. Leden van het bestuur zitten ook 
in de productielaag.  
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Figuur: Het huidige organisatie model van het Spanjaardsgat festival  
 
 

Conclusies voor het Spanjaardsgat festival 
 
Bij de organisatie van het Spanjaardsgat festival ligt er in de huidige vorm (te) veel druk op 
het bestuur, omdat zij zowel de controle, organisatie en de productie- laag vervullen.  
 
Om deze druk te verminderen en de verschillende rollen meer gescheiden te houden, zou 
stichting Spanjaardsgat kunnen beslissen om over te gaan op een model met een 
toezichthoudend bestuur of een raad van toezicht. Het bestuur zou dan een meer een 
toezichthoudende functie krijgen of wordt dan gecontroleerd door een raad van toezicht.  
 
Voordelen hiervan zijn dat de rollen meer gescheiden zijn en dat er goed gecontroleerd wordt of 
de taken worden uitgevoerd. De kans op vervlechting van toezicht en bestuur wordt zo kleiner. 
Ook staat er minder druk op de stichting of het bestuur.  
Nadelen kunnen zijn dat de communicatie bij het organiseren trager verloopt. Het is dus 
belangrijk om de rollen goed vast te leggen en regelmatig overleg te plannen. Ook is het 
belangrijk om een goede planning te maken en gedetailleerd bij te houden wat er is besproken 
en gedaan. Dit maakt het hele organisatieproces overzichtelijker en de kans op fouten kleiner.  
 
De inzet van meer productieteams maakt de organisatie minder kwetsbaar. Waardoor de 
uitvoerende rol minder bij het bestuur ligt en het bestuur zich meer kan richten op het stellen 
van kaders, het aansturen van de productieteams en het toetsen van de taken. Voor het goed 
functioneren van de stichting is het vooral belangrijk dat de voorzitter zo min mogelijk een 
uitvoerende rol heeft.  
// 

  

Stichting Spanjaardsgat 
• Voorzitter 
• Penningmeester 
• Secretaris  
• Facilitaire zaken  
• Programmering  
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6.2. Stakeholderanalyse  
 
Dit onderdeel is beantwoord door middel van brainstormsessies, analyses uit de bezoekers enquêtes 
en deskresearch.  
 
Stichting Spanjaardsgat onderscheidt de volgende stakeholders. Deze stakeholders hebben allen 
belang bij het festival of invloed op het festival. Per stakeholder zal een korte beschrijving worden 
gegeven van de belangen voor de stakeholder en de belangen voor het festival.   
 

Stakeholder  Belangen stakeholder Belangen festival  

Bezoekers  Komen naar het festival om te 

genieten van populaire of klassieke 

muziek, om te socializen met 

familie of vrienden, om nieuwe 

dingen te ontdekken of om 

vrienden en familie te zien 

optreden.  

Publiek voor het festival. Veel 

publiek zorgt voor het kunnen 

blijven voortbestaan van het 

festival. Geven sfeer aan het 

festival. Kunnen zorgen voor 

inkomsten van het festival.  

Deelnemers  Nemen deel aan het festival om 

hun talenten te laten zien aan 

publiek, om nieuwe uitdagingen 

aan te gaan, om ervaring op te 

doen en/of om familie en vrienden 

te laten zien waar zij op artistiek 

niveau mee bezig zijn.  

De combinatie van professionele en 

amateur- musici zorgt voor 

verbinding. Professionele 

muzikanten verhogen de kwaliteit 

van het festival.   

Gemeente Breda/ NLDA  Met een kwalitatief goed festival 

Breda aantrekkelijker maken voor 

inwoners en toeristen.  

Een festival kan voor een 

economische spin-off voor de stad 

zorgen.  

Subsidieverstrekker voor het 

festival  

Fondsen  Cultuur in Noord-Brabant 

vernieuwen, het draagvlak voor 

cultuur vergroten  

Donaties voor het festival  

Bedrijfsleven (sponsoring + 

verhuur facilitair)  

Inkomsten of naamsbekendheid 

voor het bedrijf.  

Sponsoring in natura of geld.  

Culturele instellingen (Nieuwe 

Veste en Chassé theater)  

Naamsbekendheid. Een podium 

voor leden van de instellingen.  

Amateurs en professionals die 

komen optreden op het festival. 

Maakt optredens mogelijk en 

brengt publiek mee.  

Media  Interessante artikelen over het 

festival. Soms primeur artikelen.  

Reclame voor het festival  

Horeca  Inkomsten uit horeca  Deels inkomsten voor het festival. 

Zorgt dat bezoekers kunnen eten 

en drinken. Draagt bij aan de 

totaalbeleving.  
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7  Conclusies en aanbevelingen  
 

 
De afgelopen jaren is enorm veel energie gestoken in een succesvolle ontwikkeling van het festival. 
Facilitair staat het als een huis, qua professionalisering kent het zijn gelijke niet, gezien de middelen 
en de omvang van de organisatie. Het programma wordt stap-voor-stap beter. Maar is het genoeg? 
 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, heersende festival trends en beperkt aanwezige financiële 
middelen ziet de organisatie zich gedwongen grondig na te denken over de toekomst. "Is dit nog 
haalbaar en tegen welke inzet en met welke middelen" is een veel gehoorde vraag. Dit onderzoek 
geeft antwoord op de belangrijke, maar complexe vraag:  
 
Wat is het toekomstperspectief van het Spanjaardsgat festival 
 
Het grondige onderzoek legt de vinger op een aantal cruciale aandachtspunten. Ze zijn 
geformuleerd uit eigen onderzoek, gesprekken, benchmark, vergelijkbare onderzoeken en 
literatuurstudie. 
 
Kern van de zaak is dat er op veel fronten werk aan de winkel is. Op het gebied van concept/visie, 
programmering, organisatie en financiën valt het nodige te verbeteren en verder te ontwikkelen. Maar 
mooie plannen ten aanzien van programmering hebben wel geld nodig. Een goede organisatie vraagt 
adequaat bestuur en veel vrijwilligers. Een prachtig festival verdient veel bezoekers en dat heeft weer 
een goed media budget nodig. Kortom, waar beginnen we? 
 
Allereerst moet duidelijk worden wat het concept behelst: een festival of een concertreeks? Of een 
mixvorm? Daar volgt dan vervolgens een programmering en het benoemen van doelgroepen uit. Al 
dan niet aangevuld met side-events of extra optredens. Vervolgens wordt duidelijk welke financiële 
behoefte ontstaat en hoe deze ingevuld kan worden. Tenslotte zal duidelijk worden dat de organisatie 
een nieuwe structuur nodig heeft. Om de organisatie minder kwetsbaar te maken en overbelasting 
van de weinige medewerkers te voorkomen. 
 
Nog los van de keuze voor festival of concertreeks moet meer gekeken worden naar de wensen van 
het hedendaagse evenementenpubliek. Ze zijn kritisch en bovenal uit op een mooie beleving. 
Totaalbeleving en het sociale aspect staan dan ook centraal, het inhoudelijke programma komt 
daar direct achteraan. Sfeer is cruciaal en we zullen moeten accepteren dat er tijdens concerten 
gepraat wordt (dit heet trouwens de 'Dutch disease').  
 
Horeca verdient veel meer aandacht, daar kan het festival sterker door worden en het genereert 
bovendien een mooi verdienmodel. Wel dient het horeca aanbod te passen bij het concept (!) Wellicht 
is het mogelijk om de praters meer naar de achterzijde van het ponton te loodsen ('scheiden' van 
publiek). 
 
Er zijn vermoedelijk tal van mogelijkheden om businessmodellen los te laten op het festival. Het 
verdient aanbeveling om met een nieuwe commissie hier onmiddellijk aandacht aan te besteden. 
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Commissieleden met een aanzienlijk netwerk in Breda zijn wenselijk. Hier ligt een taak voor de 
voorzitter. 
 
 
# praktische aanbeveling 
 
Plan een brainstormsessie in met het bestuur en eventueel andere stakeholders. Bespreek de 
beschreven voordelen en nadelen van een concertreeks, een festival of een mix-vorm en kies een 
richting.   
 
Bepaal welke vorm zowel conceptmatig, doelgroepbereik als financieel het beste aansluit bij de 
doelstellingen.  
 
Ben duidelijk in de communicatie naar bezoekers en andere stakeholders over de gekozen vorm. 
Schrijf een beknopt concept uit. 
 
 
+ + + 
 
Artistiek niveau   
 
Afhankelijk van de wensen van het bestuur, kunnen er beslissingen genomen worden over het genre 
en het artistieke niveau.  
 
Wanneer het een wens is om een populair festival te maken met zo veel mogelijk bezoekers per 
avond is het aan te raden om populaire muziekstijlen in te plannen.   
 
Wanneer het een wens is om een concertreeks met bijzondere/onderbelichte optredens te laten 
zien van goede kwaliteit, is het aan te raden om goed te toetsen op kwaliteit.  
 
In het algemeen is het bij het gekozen genre belangrijk om goed te kijken naar de behoeften en 
wensen van de doelgroep die op het gekozen genre af komt. Als het genre verschillend is per 
onderdeel of per dag, kunnen de doelgroep en de wensen van de doelgroep dus ook 
verschillen per dag.  
 
Bij het artistieke niveau is het belangrijk om de gevolgen van de keuze op financieel gebied te 
bekijken.    
 
 
# praktische aanbeveling 
 
Laat het bestuur de kaders maken waar alle programma onderdelen binnen moeten passen. Bepaal 
ook duidelijk wat het artistieke niveau is en toets of programma onderdelen voldoen aan dit niveau. 
Laat personen met ervaring in het genre het programma samenstellen en beoordelen.  
  
Toets of optredens en side-events goed bij het concept passen. Het hele festival/concertreeks moet 
één geheel zijn.  
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Stel duidelijk vast wie verantwoordelijk is voor het artsistieke team en hoe de vergoeding al dan 
niet geregeld is. 
 
Regel een heldere, complete en tijdige communicatie naar de rest van de organsatie. 
 
Zorg voor een goede presentator. 
 
 
+ + + 
 
Financieel 
 
Vanuit analyses en observaties op financieel gebied en vergeleken met andere gratis festivals in 
Nederland, is het zinvol om flink te werken aan inkomstenwerving. Bezuiniging op uitgaven lijkt 
minder relevant.   
 
 
# praktische aanbeveling 
 
Plan een brainstormsessie in met het bestuur en eventueel andere stakeholders om nieuwe 
verdienmodellen te bedenken en te beoordelen (zie ook hoofdstuk 6).  
 
Zoek mensen die kunnen helpen bij sponsorwerving en het invullen van businesmodellen. 
 
Er dient een meer begrijpelijke manier van forecasting en rapportage te komen. 
 
 
+ + + 
 
Marketing en communicatie  
 
Ondanks dat het online bereik is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, kan dit nog meer groeien. 
Vergeleken bij andere gratis festivals is het aantal volgers op Facebook bijvoorbeeld nog vrij laag.  
 
 
# praktische aanbeveling 
 
Probeer het programma en het concept van het festival zo duidelijk mogelijk te communiceren naar de 
doelgroep. Ben helder bij een divers programma en dito doelgroep. 
 
Laat veel (video)beelden en ervaringen zien van vorige jaren. Dit zal zorgen voor een duidelijker beeld 
van het festival voor bezoekers en de informatie zal beter blijven hangen en als betrouwbaarder 
worden gezien.  
 
Begin tijdig, bij voorkeur 6 maanden vooraf, aan de campagne. 
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Breidt het communicatieteam uit. 
 
 
+ + + 
 
Facilitair 
 
De hele organisatie, het regelen van de financiering en de uitvoering ligt in handen van één persoon. 
Dat is te kwetsbaar.  
 
 
# praktische aanbeveling 
 
Maak een team met meer specialisaties in huis. Denk aan: Logistiek, Materiaal-sponsoring, 
Sfeer/aankleding, Audio-video, Stagemanaging, etc. 
 
Het is wellicht beter als Horeca en Vrijwilligers een aparte 'poot' in de organisatie zijn. 
 
 
+ + + 
 
Organisatie  
 
De huidige organisatie van het Spanjaardsgat festival bestaat uit een one-tier bestuur, waarbij het 
bestuur zowel de controle, organisatie en de uitvoerende rol heeft. Dit kan zorgen voor veel werkdruk 
voor het bestuur, verstrengeling van belangen en te weinig controle op het functioneren van de 
organisatie en het naleven van de doelstellingen van het festival.  
 
 
# praktische aanbeveling 
 
Om de werkdruk van het bestuur te verminderen en de verschillende rollen meer gescheiden te 
houden, is het aan te raden om een raad van toezicht of een toezichthoudend bestuur in te stellen. 
 
Neem de organisatie (structuur) onder de loep en stel zo snel mogelijk een adequaat bestuur samen.  
 
Stel productieteams samen en werf vrijwilligers. 
 
Begin tijdig met het werven van vrijwilligers, maak snel een 'SGF-community'. Wellicht is werving in 
de amateur muziekwereld al snel effectief. 
 
Kies een duidelijke strategie ten aanzien van betaalde en onbetaalde krachten. 
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