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1. Inleiding 

 

Van een leuk idee werd het een serieus plan en in mei 2018 de stichting Bennebroek 

Winter Wonderland officieel opgericht. Doel van de stichting Bennebroek Winter 

Wonderland is om gedurende de donkere periode rondom kerst inwoners uit 

Bloemendaal en omgeving, van 4 tot 84, bij elkaar te brengen en te laten ontmoeten.  Dit 

gebeurt door hen – zoveel mogelijk letterlijk - in beweging te brengen o.a op een echte 

ijsbaan. De ontmoeting vindt plaats in een laagdrempelige en toegankelijke omgeving in 

een sfeervolle winterse ambiance. We doen dit in samenwerking met 

onderwijsinstellingen, (lokale) zorginstellingen, lokale ondernemers, verenigingen en 

culturele organisaties. 

Wanneer we in dit beleidsplan spreken over de inwoners van Bloemendaal en omgeving 

dan bedoelen we daarmee alle inwoners uit Bloemendaal, Bennebroek en tevens alle 

inwoners uit aangrenzende gemeentes die zich thuis voelen bij deze activiteiten.  

Strategische keuzes 

Bennebroek Winter Wonderland heeft gericht op de toekomst een aantal keuzes gemaakt: 

1. Bennebroek Winter Wonderland is een evenement gericht op de donkere periode 

rondom de kerstvakantie: 

a. Start de week voor de kerstvakantie 

b. Sluit het weekend van de kerstvakantie 

c. In de toekomst is bij gebleken succes deze periode te verlengen door eerder te 

starten en/of langer door te gaan.  

d. De focus blijft op deze 3 weken. 

2. Bennebroek Winter Wonderland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 

serieus en heeft daarom de volgende doelstellingen opgesteld: 

a. Schoolschaatsen: voor alle leerlingen van de basisscholen in Bloemdaal en 

omgeving 

b. Vrij schaatsen in de kerstvakantie voor de kinderen die opgroeien in een gezin dat 

moet rondkomen van een minimum inkomen (of lager).  

c. Vrij entree voor inwoners uit Bloemendaal en omgeving die moeten rondkomen 

van een minimum inkomen voor een (nader en in overleg te bepalen) event 

3. Voor en door locals: 

a. Zoveel mogelijk samenwerken met partijen uit Bennebroek, Bloemendaal en 

aangrenzende gemeenten 

b. Acties met lokale winkeliers worden ondersteund als dit de wederzijdse 

aantrekkingskracht vergroot 
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2. Missie – verbinding, samen, ontmoeten 

De Stichting Bennebroek Winter Wonderland staat voor verbinding. Wij willen de inwoners 

van Bennebroek en omgeving bij elkaar brengen, het mogelijk maken om elkaar laten 

ontmoeten in de donkerste periode van het jaar, wanneer velen zich eenzaam voelen. Jong 

en oud, samen of alleen, iedereen is welkom om in beweging te komen, om feest te vieren 

en samen plezier te beleven aan een breed spectrum van activiteiten, georganiseerd voor én 

door Bloemendalers en iedereen die zich hier thuis voelt.  

 

Visie – ijsbaan en feest, jong en oud 

In deze tijd waarin velen vooral digitaal actief zijn, willen wij de inwoners van Bloemendaal en 

omgeving in beweging brengen. Letterlijk, door een echte ijsbaan met een sfeervol horeca-

paviljoen te plaatsen in het hart van Bennebroek en daar om heen een feestelijk en divers 

activiteitenprogramma aan te bieden voor jong en oud, gesteund door de middenstand in 

Bennebroek en omstreken en vele bevlogen vrijwilligers. 

 

Doelstelling – voor en door locals, jong & oud 

De stichting heeft tot doel: 

 Kinderen uit Bloemendaal en aangrenzende gemeentes in de kerstvakantie in beweging 

te brengen door een ijsbaan te plaatsen in het hart van Bennebroek en hen te laten 

schaatsen en deel te laten nemen aan de diverse leuke en sportieve activiteiten die er 

rondom de ijsbaan worden georganiseerd 

 Bloemendaalse inwoners wiens ouders niet over de middelen beschikken om hen deel te 

laten nemen aan de activiteiten, ook in de gelegenheid te stellen wel deel te laten 

nemen aan het schaatsten en de andere activiteiten welke voor hen georganiseerd 

worden in de kerstvakantie 2018/2019 

 De inwoners van Bloemendaal en omgeving (jong én oud en alles wat er tussen zit) 

samen te brengen door een feestelijk en divers activiteitenprogramma aan te bieden 

rondom de ijsbaan overdag en ’s avonds 

 Een gezamenlijk vuurwerk aan te bieden aan alle inwoners van Bloemendaal e.o. en 

iedereen die zich hier thuis voelt. 

 Dit programma mogelijk te maken dankzij de middenstand van Bloemendaal e.o., 

vermogensfondsen, gemeentelijke subsidies en vele enthousiaste vrijwilligers. 

 

Inspiratie 

Wij geloven in de kracht van de verbinding door een ontmoeting. Waar mensen samen komen, 

ontstaat verbinding en warmte. In deze tijd van het jaar waarin zoveel mensen binnen zitten 

en een praatje niet vanzelfsprekend is, willen wij waardevolle ontmoetingen laagdrempelig 

mogelijk maken. 
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Strategie 

Samenwerken met partijen die een relatie hebben met Bloemendaal, Bennebroek of met de 

doelgroepen heeft onze voorkeur. Elk jaar zullen we evalueren hoe de samenwerking met een 

partij verloopt. Ook zal elk jaar worden geëvalueerd hoe we onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid kunnen benadrukken. 

 

Door een programma aan te bieden dat breed is (divers aanbod voor veel verschillende 

doelgroepen) als verdieping (extra activiteiten voor specifieke doelgroepen) geloven wij 

tegemoet te komen aan een behoefte aan verbinding en ontmoeting. 

 

  



 

Pagina 6 van 10 

 

3. 2018 - 2021 

Bennebroek Winter Wonderland heeft als doel een jaarlijks terugkerend event te organiseren 

voor jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, mannen en vrouwen, kortom voor iedereen. 

Hiermee willen wij een verbinding creëren tussen inwoners van Bloemendaal en aangrenzende 

gemeenten. Wij doen dit door het organiseren van een breed en divers sportief én feestelijk 

activiteitenprogramma op en rondom een echte ijsbaan met daarbij een sfeervol ingericht 

horeca-paviljoen in het centrum van Bennebroek.  

3.1 Kinderen 

Het komt in de winter helaas niet vaak meer voor in Nederland dat sloten en vijvers enkele 

dagen of er wekenlang bevriezen en er geschaatst kan worden op natuurijs. Schaatsen behoort 

tot één van de tradities die bij Nederland horen. Met het plaatsen van een mobiele, echte 

ijsbaan kunnen kinderen kennismaken met dit fenomeen. Schoolkinderen uit Bloemendaal e.o. 

worden in de gelegenheid gesteld om te komen schoolschaatsen. 

3.2 Jeugdigen – sociale stages 

Vrijwilligerswerk is niet meer vanzelfsprekend. Het voortgezet onderwijs biedt leerlingen een 

mogelijkheid om door middel van een sociale stage hun bijdrage aan de maatschappij te 

bieden en te ervaren dat vrijwilligerswerk veel voldoening geeft. In samenwerking met 

middelbare scholen willen wij leerlingen betrekken door sociale stages.  

3.3 Jongeren – hospitality stages 

In samenwerking met het ROC van Amsterdam en het CIOS willen wij studenten, die een 

opleiding volgen die gelieerd is aan hospitality en eventmanagement, betrekken bij de 

organisatie van ons event door het mogelijk te maken een korte stage bij ons te lopen als 

gastheer of in de voorbereiding en uitvoering van ons event.  

3.4 Ouderen 

Samen met lokale ouderenorganisaties slaan wij een brug tussen vergeten worden en 

aandacht krijgen. We zorgen dat mensen er zijn voor elkaar, dat zij elkaar ontmoeten. Wat wij 

geloven dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner, mooier en rijker maakt. 

Persoonlijk en oprecht. Nederland vergrijst en bezuinigt, deze combi heeft ingrijpende en 

schrijnende consequenties voor een steeds grotere en kwetsbare groep, onze ouderen. Wij 

willen samenwerken met alle organisatie die betrokken zijn bij deze groep om er zo voor zorg 

te kunnen dragen dat ook zij deel kunnen nemen aan een of meerdere activiteiten van dit 

event of in elk geval kunnen genieten van de sfeer en een ontmoeting kunnen hebben met 

andere inwoners. 

3.5 Mensen met een inkomen < bijstandsniveau. 

Het organiseren van deze activiteiten kost ondanks alle inspanningen van alle vrijwilligers heel 

veel geld. Het bestuur wordt niet betaald voor haar diensten en de kosten voor de entree 

worden zo laag mogelijk gehouden worden zodat het voor iedereen mogelijk is om te komen. 

Toch is er een kwetsbare groep waarvoor deze entree nog een drempel kan vormen. Wij stellen 

voor deze groep schaatskaarten (kinderen) en entreekaarten voor events (volwassenen) 

beschikbaar (via kerken, gemeente en andere belangenorganisaties) zodat ook zij deel kunnen 

nemen.  
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3.6 Samen 

Niet alle samenwerkingen zijn specifiek te herleiden naar 1 of meer projecten. Er zal zoveel 

mogelijk samengewerkt worden met (lokale) organisaties zoals SWOB, Jong Nederland, 

Protestantse Kerken Nederland, Katholieke kerk, (sport)verenigingen, winkeliersverenigingen. 

Want samen kom je verder.  

 

3.7 Evalueren = leren = verbeteren 

Elk jaar zullen wij onze activiteiten evalueren o.a. door het houden van een enquête onder alle 

doelgroepen. Wij zullen alle betrokkenen uitnodigen om hun feedback en kritiek te uiten zodat 

ook wij kunnen leren en groeien. Daarnaast zal ook de samenwerking met alle partijen worden 

geëvalueerd. Door kritisch te kijken naar wat ging er goed en wat kan er nog beter zullen wij 

dit evenement jaarlijks naar een hoger niveau kunnen tillen. Zodat wij onze doelstelling elk 

jaar kunnen matchen of zo mogelijk zelfs overtreffen. 

 

3.8 Ambitie 

Zoals blijkt uit alle genoemde punten zijn wij zeer ambitieus. Uiteindelijk staan of vallen al deze 

ambities met de financiële haalbaarheid. Wij rekenen op het enthousiasme van de sponsoren, 

de gemeente en de vermogensfondsen. Want wij geloven dat wij met dit event een 

sprankeling kunnen geven aan Bennebroek en momenten van warmte en gezelligheid aan 

veel mensen in een donkere, soms eenzame periode in het jaar. En dat is onbetaalbaar.  

  



 

Pagina 8 van 10 

 

 

4. Organisatie 

 

4.1 Bestuur 

 

Marjolein Meijer Voorzitter 

Annemarie Dijkstra Secretaris 

Jeanette Eesmann Penningmeester 

 

 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 natuurlijke personen. 

 De bestuursleden genieten geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. 

 Vrijwilligers ontvangen in beginsel geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur kan in individuele gevallen hier een uitzondering voor maken indien de functie 

bijzondere vaardigheden vraagt. De beloning zal nooit hoger bedragen dan de wettelijk 

vastgestelde vrijwilligersnorm. 

 

4.2 Werknemers 

Stichting Bennebroek Winter Wonderland heeft geen werknemers in loondienst. 
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5. Financiën 

 

Voor 2018 is de volgende begroting opgesteld: 

       

 

 
Uitgaven     

Inkomsten 
 

Ijsbaan & Horeca-paviljoen 
& Stroom  €      81.841      Uitbater Horeca  €       7.000   

Decoratie/drukwerk/ 
Inrichting 

 €      14.550  stelpost   
Schaatsverhuur 
scholen  €       3.125   

Vuurwerkshow & 
Oud&Nieuw Gala  €        9.075      

Schaatsverhuur 
algemeen  €     12.000   

Muziek en feestavonden 

 €        7.387      Galafeest  €       6.000   

Verzekering 
 €        1.000  stelpost   Kraamverhuur  €           440   

Gemeente  €        1.000  stelpost   Entrée feesten  €       5.000   

Notariskosten 

 €            500  stelpost   

particuliere 
donateurs 
Bennebroek  €       3.000   

        Gemeente  €     35.000   

Onvoorzien  €      10.000      
Vermogens-
fondsen  €     25.000   

        bedrijven  €     28.788   

   €    125.353  
incl. 
btw      €   125.353  

incl
. 
btw 

          

       
 

De reserveringen van de ijsbaan en het horeca-paviljoen (de grootste kostenposten) moeten in 

september definitief gemaakt worden. Op dat moment worden aanbetalingen gedaan. Om financiële 

risico’s te vermijden, is besloten dat jaarlijks minimaal 60% van het totale bedrag voor 1 september moet 

zijn toegezegd. 
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6. Bedrijfsgegevens 

 

 

Stichting Bennebroek Winter Wonderland 

Van Kinsbergenlaan 22 

2121 WB Bennebroek 

www.bennebroekwinterwonderland.nl 

info@bennebroekwinterwonderland.nl 

RSIN nummer : 858772012 

KvK : 71583041 

Iban : NL18RABO0331083914 

http://www.bennebroekwinterwonderland.nl/
mailto:info@bennebroekwinterwonderland.nl

