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Statengriffie

Van: Helina van Houten <secretariaat@bfdrenthe.nl>
Verzonden: maandag 13 juli 2015 6:41
Aan: secretariaat@bfdrenthe.nl
CC: 'secretaris Bevrijdingsfestival drenthe'
Onderwerp: Digitaal jaarverslag 2015 Bevrijdingsfestival Drenthe 
Bijlagen: Digitaal Jaarverslag 2015.pdf

Geachte genodigde/geadresseerde, 

Als bijlage bij dit bericht ontvangt u het digitaal jaarverslag 2015 van het Bevrijdingsfestival Drenthe waarin het 
bestuur zich verantwoordt en de dag van het bevrijdingsfestival in beeld en geluid haar beslag krijgt.  

Een niet te vergeten editie van het Bevrijdingsfestival Drenthe 
Moeder natuur speelde een grote rol bij de editie 2015 van het Bevrijdingsfestival Drenthe. Regen, onweer, hagel en 
harde windstoten hadden vrij spel. De festivalorganisatie werd bijgestaan door een deskundig team van 
uiteenlopende disciplines: politie, gemeente, brandweer, verkeersveiligheid en jongerenwerk, waardoor op ieder 
moment de juiste en weloverwogen beslissingen genomen konden worden. Het bestuur is dankbaar voor deze inzet.

Veiligheid voorop 
Vanaf het prille begin heeft de veiligheid van de festivalbezoekers centraal gestaan bij de te maken afwegingen. De 
bijzondere festivallocatie midden in de natuur (water, strand, vlakte en bos) legde een bijzondere 
verantwoordelijkheid op iedereen. Het programma werd steeds aangepast. Via nationale, regionale en sociale 
media is voortdurend het contact met de festivalbezoeker gezocht zodat ook zij op de hoogte waren. 

Het bevrijdingsfestival: ruim 25.000 enthousiaste bezoekers! 
Vanaf 15.30 uur ging het festival dan toch echt los en hebben uiteindelijk 25.000 enthousiaste bezoekers het 
festivalterrein bezocht. Het bestuur kijkt terug op een ontspannen, gastvrij en laagdrempelig Bevrijdingsfestival 
Drenthe waarbij de lat hoger lag dan andere jaren. 

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe 

Helina van Houten 
Secretariaat Bevrijdingsfestival Drenthe 

secretariaat@bfdrenthe.nl  
www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl  



VOORUITBLIK
Bevrijdingsfestival Drenthe 2015 was in vele opzichten geslaagd. De 
extreme weersomstandigheden gaven een nieuwe dimensie aan het 
uitgebreide risico- en veiligheidsplan. Het is belangrijk dat er zwarte cij-
fers worden geschreven terwijl het festival voor ieder gratis toeganke-
lijk is en de veiligheid voor tienduizenden mensen is gewaarborgd. BFD 
blijft zich inspannen op vernieuwende wijze aandacht te vragen voor de 
boodschap en viering van 5 mei.

V E R S L A G  B E V R I J D I N G S F E S T I V A L  D R E N T H E

2015
UNIEKE FESTIVALLOCATIE BFD

IJZERSTERKE 
LINE-UP EN JONG 
TALENT
Op vijf podia schitterden gevestigde 
((inter)nationale namen en jong 
artistiek talent van Drentse bodem. 
De goede samenwerking met Sena 
en ‘Kunst en Cultuur’ bood vele 
artiesten een prachtig nationaal 
podium. Publiekstrekkers waren 
o.a. Van Dik Hout, Goldplay, Mooi 
Wark, Billy the Kit, Syb vd Ploeg en 
De Kast, The Cool Quest , Bokser 
etc. De festivalorganisatie oogstte 
bewondering voor de variatie aan 
nationale artiesten, aanstormend 
talent, de prominente plek voor 
kinderen en tieners  en de rijke mix 
met natuur en geschiedenis.

BEVRIJDINGSVUUR
Het bevrijdingsvuur werd in de nacht 
van 4 op 5 mei door 50 getrainde 
leerlingen van het Alfa College van 
Wageningen naar het festivalter-
rein in Assen gebracht. Het opha-
len van het bevrijdingsvuur vormt 
een belangrijk nationaal onderdeel 
van het programma en markeert de 
overgang van het herdenken op 4 
mei  naar het vieren op 5 mei.

OPZET
De in 2014 gekozen indeling van het 
festivalterrein werd grotendeels 
gehandhaafd en droeg bij aan een 
goede logistieke beheersing van 
bezoekersstromen en individuele 
beleving van het bevrijdingsfesti-
val. Met name de overdracht van de 
boodschap van vrijheid op het Plein 
van de Vrijheid en op doeken en 
led boarding was weer een voltref-
fer. Nieuw waren de fourties music 
lounge en de voor ieder beschik-
bare oordoppen. Helaas kwamen 
dit jaar het vroegtijdig geplande vrij-
heidscollege van Margreeth de Boer 
en het programma voor sponsors in 
de VIP-lounge te vervallen. De bij-
dragen van sponsors zijn essentieel 
voor het welslagen van het Bevrij-
dingsfestival Drenthe.

THEMA VRIJHEID
In april, maand van de Vrijheid, heeft 
BFD samen met Stichting Prinses-
sendag en met inbreng van Herin-
neringscentrum Kamp Westerbork, 
Warchild en het Veteranen Instituut 
diverse activiteiten speciaal gericht 

op de kinderen van Drentse basis-
scholen en leerlingen van VMBO 
opgezet. Politici van gemeenten en 
provincie verzorgden gastlessen in 
de groepen 7 en 8 van de basisscho-
len en veteranen vertelden hun ver-
haal aan leerlingen onderbouw van 
het VMBO. Op het festivalterrein 

90 VRIJWILLIGERS
90 enthousiaste vrijwilligers hebben 
zich ingezet voor het Bevrijdings-
festival Drenthe 2015. Vele nieuwe 
gezichten konden worden verwel-
komd. De in 2014 ingevoerde werk-
structuur zorgde voor een goede 
coördinatie o.l.v. Miranda Drenth, 
met korte lijnen en een heldere 
verdeling van taken. Binnen het 
bestuur nam Helina van Houten een 
belangrijk deel van de secretariaats-
werkzaamheden onder haar hoede. 
Na het vertrek van penningmeester 
Jantienus Ruinemans en bestuurs-
lid Bas Beukers werden Lambertus 
Eising en Andrea van Gemst medio 
maart als opvolgers verwelkomd. 

ONZE MISSIE
5 mei is de dag waarop we ons bezinnen op het belang van vrijheid en ons 
realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Vrijheid, grondrechten, rechtsgelijkheid 
en rechtszekerheid gedijen in een vitale democratie en rechtsstaat.

VEILIGHEIDS-
OVERLEG
Politie, brandweer, gemeente, bevei-
liging, EHBO, verkeersbegeleiding, 
festivalorganisatie en jongerenwerk 
droegen in gezamenlijkheid zorg 
voor een Bevrijdingsfestival zonder 
gedoe of wanklank. Dit jaar stelde 
het zeer grillige weer bijzondere 
eisen aan ieder.

FINANCIËN
Het inhoudelijke en artistieke pro-
gramma - zorgde voor een compleet 
festival van een hoog niveau. Het 
business-model en organisator Van 
Gelder Events voldeden opnieuw 
aan de gestelde verwachtingen, 
ondanks een slow start. Het festival 
was laagdrempelig, gastvrij, veilig 

FESTIVALBEZOEKER KOMT AAN 
ZIJN TREKKEN IN AANSPREKEND 
PROGRAMMA
Slagregens, windstoten en 
onweer waren dit jaar onge-
node gasten. In elk geval tot 
15.30 uur. Later in de middag 
brak de zon door. Vanaf dat 
moment werd de Baggelhui-
zerplas dankzij inventief en 
daadkrachtig ingrijpen van 
een  waterplas omgetoverd 
tot een geschikte festivallo-
catie waar jong en oud kon-
den genieten van een veelzij-
dig programma. Voorzien van een extra trui en een stel laarzen zorgden 
velen voor een gezellige drukte en sfeer. Burgemeester Marco Out van 
Assen hield een kernachtig betoog, huldigde de fakkellopers van het Alfa 
College en opende na het aansteken van de vlam het Bevrijdingsfestival 
Drenthe (BFD).

VRIJHEID
GEEF JE DOOR

28.000 BEZOEKERS 
VIERDEN IN ASSEN 
70 JAAR VRIJHEID EN 
BEVRIJDING
BF DRENTHE OPENT LATER DOOR 
EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

werd mmv scouting op verschillende 
locaties het project ‘Grondrechten’ 
verbeeld. Het Plein van de Vrijheid 
trok als gevolg van de beperkte tijd 
die overbleef – het Plein was tot 18 
uur geopend – minder belangstel-

lenden. Dutchbatter Boudewijn Kok 
raakte met zijn persoonlijke verhaal 
een gevoelige snaar. Hij was als mili-
tair aanwezig bij  de val van de mosli-
menclave Srebrenica in 1995.  Vrede 
en veiligheid waren op dat moment 
ver te zoeken. Het 5 voor 5-moment 
werd knallend en dansend ingeluid.STRATEGISCHE 

PARTNERS
BFD is trots op haar strategische 
partners, te weten de 43 Gemecha-
niseerde Brigade, het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork en St. 
Drentse Veteranen. Elke organisatie 
afzonderlijk draagt bij aan de die-
pere betekenis en beleving van 5 
mei Bevrijdingsfestival Drenthe, in 
combinatie des te meer. 
Vrede is een werkwoord. De 43 
Gemechaniseerde Brigade laat zien 
wat het bewaken van vrede in con-
flicthaarden aan materieel en trai-
ning vereist. Vrede is investeren in 
vrijheid. De indringende beelden en 
de boodschap van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork maken 
telkens opnieuw duidelijk waarom 
dit festival belangrijk is voor de 
jonge generatie. 

en druk bezocht met hoge waar-
deringscijfers van bezoekers. De 
festivalorganisatie realiseerde een 
positief resultaat van € 15.000. Een 
bedrag dat aan het eigen vermogen 
zal worden toegevoegd.

COMMUNICATIE
Een goed gebruik van sociale media, 
meer inzet van communicatie-ex-
perts, meer interne en externe pro-
motie als ook de verbeterde web-
site droegen elk bij aan de gewenste 
interactie tussen organisatie en 
publiek. Regionale en nationale 
media brachten uitgebreid verslag. 
Opvallend was dat zodra het ter-
rein werd opengesteld, het publiek 
vrijwel direct  in groten getale toe-
stroomde.

https://www.facebook.com/bfdrenthe
https://twitter.com/bfdrenthe
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/media/festivalfotos/
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/info/sponsoren/
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/info/sponsoren/
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/info/sponsoren/
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/info/sponsoren/
https://www.facebook.com/bfdrenthe
https://twitter.com/bfdrenthe
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/media/festivalfotos/
http://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/programma/
https://www.youtube.com/watch?v=1AgejScFSyg
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