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Inleiding 

a. Algemeen 
Er doet zich een kans voor om het EK veldrijden (wielrennen) in 2021 in Drenthe te orga-
niseren. In de afgelopen weken is op initiatief van de organisatoren Libema & Courage 
Events onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om Drenthe als gastregio te laten fun-
geren voor het EK veldrijden. Er is nagegaan of aan de hieraan verbonden voorwaarden 
kan worden voldaan. Er is geconstateerd dat er enthousiasme en grote betrokkenheid is 
bij de beoogde partners. Ook is gebleken dat de gestelde voorwaarden en gevraagde bij-
drage voor de organisatie van dit evenement in 2021 reëel en haalbaar zijn. Op basis 
hiervan willen wij onze hulp toezeggen bij de organisatie van dit internationale top-
sportevenement. De voorkeurslocatie is de Vam-berg. 
 
Vanuit de Investeringsagenda plus 2020-2023 is door uw Staten € 2.000.000,-- beschik-
baar gesteld voor het onderdeel sport & bewegen, om hiermee extra te investeren in de 
realisatie van evenementen met (inter)nationale uitstraling en in een kwaliteitsimpuls 
voor bovenregionale sportaccommodaties. Het EK Veldrijden is een topsportevenement 
met internationale uitstraling. 
 
Met uw Staten is afgesproken dat afzonderlijke voorstellen met betrekking tot deze in-
vesteringsagenda worden uitgewerkt en voorgelegd.  

b. Europese aspecten 
Toetsing van Europese aspecten vindt plaats na ontvangst subsidieaanvraag.  

c. Economie/werkgelegenheid 
Naast de directe economische impact die gekoppeld is aan de meerdaagse aanwezigheid 
van sporter, begeleiders en supporters heeft het EK Veldrijden promotionele waarde 
voor Drenthe als fietsprovincie.   

d. Participatie 
De Europese wielersportbond: Union Européen de Cyclisme (hierna UEC) is eigenaar van 
het evenement en draagt de organisatie van het evenement over aan Libema en  
Courage Events. Deze organisatoren maken gebruik van de kennis en ervaring van de or-
ganisatie van de Superprestige in Gieten. Voor de beoogde locatie, de Vam-berg, wordt 
nauw samengewerkt met de gemeente Midden-Drenthe en Attero. Om de maatschap- 
pelijk impact te vergroten wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Drenthe  
Beweegt en SportDrenthe. De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) wordt be-
trokken bij het evenement.  

Advies  

1.  Een bedrag van maximaal € 350.000,-- beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsverband 
Libema & Courage Events voor de organisatie van het EK Veldrijden 2021.  

2.  Dit bedrag te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het thema Sport 
en bewegen.  



Beleidsbrief  aan Provinciale Staten van Drenthe 2021-993-2 

 

3.  De Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen.  

Doelstelling uit de begroting 

6.4.01 Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten 
3.8.01 Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen 
3.9.02 Fietsprovincie Drenthe heeft een sterk imago 
3.9.03 Drenthe heeft een divers aanbod van onderscheidende fietsevenementen 
3.9.06 Recreatieve ontwikkeling VAM-berg 

Argumenten 

1.1. Het EK veldrijden 2021 is een etalage voor de brede en unieke inzet van Drenthe op fietsen 
en kan de impact hiervan verder versterken.  

 Het podium dat het EK veldrijden 2021 kan bieden, zal het imago en de marketing van vrije-
tijds- en fietsprovincie Drenthe in het algemeen en de Vam-berg als fietslocatie in het bij-
zonder (wederom) een impuls geven. Het EK veldrijden wordt uitgezonden door televisie-
zenders in 22 landen, waarvan een gedeelte live. Het internationale sportevenement past 
bij onze fietsambities en kan bijdragen aan sociale en maatschappelijke verbinding. De in-
vulling van spin-off en side-events wordt uitgevoerd door regionale en lokale organisaties 
en het bedrijfsleven. Als facilitator van dit proces rapporteert de organisator over de voort-
gang. In werkgroepen worden initiatieven verzameld en op elkaar afgestemd. De verant-
woordelijkheid voor deze initiatieven blijft bij de lokale partijen. De provincie draagt bij aan 
het EK veldrijden 2021 op basis van beoogde maatschappelijk en economische effecten. 
Hierbij is het van belang dat informatie-uitwisseling plaatsvindt en dat er mogelijkheden 
zijn om deze effecten indien gewenst te beïnvloeden. Hiervoor wordt tijdens de voorberei-
dingen ten minste twee keer een bestuurlijk overleg georganiseerd en wordt ervoor  
gezorgd dat de provincie ambtelijk nauw betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken.  

1.2 Het EK veldrijden 2021 zorgt voor directe economische spin-off. 
 Er zijn gegarandeerde inkomsten voor de vrijetijdssector vanwege de aanwezigheid van lan-

denteams en officials. Naarmate de Corona-maatregelen het toelaten worden deze groter 
vanwege de aanwezigheid van internationaal publiek. Door de organisator is een inschat-
ting gemaakt van de directe economische spin-off, gebaseerd op cijfers van eerdere edities. 
De mate waarin rekening gehouden moet  worden met coronamaatregelen speelt hierbij 
een rol. Er is uitgegaan van directe bestedingen in de regio. In een periode waarin maat-
regelen van kracht zijn, zijn de inkomsten lager maar mogelijk des te belangrijker. De mini-
mumvariant gaat uit van een economische impact van ongeveer € 400.000,-- en loopt op 
naarmate er meer (inter)nationale toeschouwers aanwezig zijn. De economische waarde 
stijgt enorm als naast de directe bestedingen in de regio ook de mediawaarde wordt mee-
gerekend.  

1.3 De organisator is bereid het EK veldrijden te organiseren indien de provincie Drenthe 
daarvoor een garantie geeft van € 350.000,--.  

 Zonder de bijdrage van de provincie Drenthe is het niet mogelijk om dit evenement in  
Drenthe te organiseren. De directe organisatiekosten van het EK veldrijden 2021 zijn voor-
alsnog begroot op bijna € 800.000,-- .  
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2.1. In de Investeringsagenda plus 2020-2023 is € 2.000.000,= gereserveerd voor het onderwerp 
Sport & Bewegen.  

 De organisatie van het EK veldrijden sluit aan op het onderdeel Sport en bewegen van de 
Investeringsagenda. De provincie wil hiermee extra investeren in de realisatie van evene-
menten met (inter)nationale uitstraling en in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale 
sportaccommodaties. Het EK veldrijden is een topsportevenement met internationale uit-
straling.    

2.2. De Investeringsagenda plus 2020-2023 is erop gericht een lange termijn effect te genereren.  
 Vrijwilligers en organisatoren van andere fietsevenementen worden rondom het EK veld-

rijden bij elkaar gebracht en kijken vanaf dat moment, november 2021, vooruit na twee  
lastige seizoenen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan deze unieke Drentse infra-
structuur van organisatoren en vrijwilligers in de opmaat naar de komende evenementen-
seizoenen en de bijbehorende maatschappelijke impact. Het streven is om in een bepaalde 
mate alle betrokkenen bij Drenthe de fietsprovincie extra energie te geven, zoals de Vuelta 
in 2009 dat op uitzonderlijke wijze teweeg bracht. Een herinnering die jaren later nog inspi-
ratie geeft. 

Tijdsplanning 

Na het beschikbaar stellen van het budget voor de organisatie van het EK Veldrijden, volgt de 
toekenning van het evenement door de Europese wielersportbond. Het EK veldrijden 2021 staat 
gepland in november 2021. 

Financiën 

De organisatie van het EK Veldrijden gaat ongeveer € 800.000,-- kosten. De organisator gaat 
voor de dekking daarvan uit van inkomsten uit kaartverkoop, sponsorinkomsten en subsidie. 
Voor een bedrag van maximaal € 350.000,-- wordt een beroep gedaan op de Investeringsagenda 
PLUS 2019-2023 van de provincie Drenthe.  
 
Begrotingswijziging 
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Toelichting begrotingswijziging 
De lasten van € 350.000,-- worden gedekt uit het nog te begroten budget Sporten en bewegen/ 
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties / EK Veldrijden 2021 
(3820111/440751), ten laste van de reserve Investeringsagenda (3080101/86110). De uitwerking 
hiervan wordt middels bovenstaande begrotingswijziging in de provinciale begroting verwerkt. 
 
In het Bid-book wordt uitgegaan van een bijdrage van de provincie Drenthe van € 619.500,--. 
Binnen het voorgestelde bedrag van € 619.500,-- zijn een aantal besparingen mogelijk onder an-
dere door extra sponsors te werven. De verantwoordelijkheid hiervoor wil de provincie niet op 
zich nemen. Daarom wordt voorgesteld om een bijdrage van € 350.000,-- toe te zeggen. Voor de 
resterende € 269.500,-- worden door de organisator afspraken gemaakt met andere partners. De 
organisator heeft aangegeven dat dit haalbaar is. 
 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

1. Bidbook EK veldrijden  

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
Assen, 16 maart 2021 
Kenmerk: 11/5.8/2021000479 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 



Ontwerpbesluit   2021-993-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 maart 2021, kenmerk 
11/5.8/2021000479; 
 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1.  een bedrag van maximaal € 350.000,-- beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsverband 

Libema & Courage Events voor de organisatie van het EK Veldrijden 2021; 
2.  dit bedrag te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het thema Sport en 

bewegen; 
3.  de Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen.  
 
 
 
 
 
Assen, 21 april 2021 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll.  
 
 
 
 
 
 
 



Drenthe 
is fietsen





Voor fietsen zijn er een aantal zaken van essentieel belang: drive, vastberadenheid, een juiste omgeving en ruimte. Niet geheel toevallig zijn dit de ele-

menten die in Drenthe in overvloed aanwezig zijn. Drenthe heeft de afgelopen jaren een nadrukkelijk plek ingenomen in de kopgroep als het gaat om 

fietsen. En het prachtige van de wielersport is dat je niet de grootste hoeft te zijn: je moet slimme allianties aangaan, lef tonen en durven wachten. Als 

je dan ergens voor gaat, zet je alles op alles voor die ene demarrage. Niet omkijken, maar doorzetten. Zo bouw je samen aan succes. Dat is wat Dren-

the de afgelopen jaren heeft gedaan door fietsen centraal te zetten. Met een ijzersterke samenwerking tussen publiek en privaat en een brede partici-

patie als resultaat. Zo vormt Drenthe een verbintenis tussen toerisme, de evenementensector, het onderwijs en bedrijfsleven. 

Het EK veldrijden 2021 op de VAM Berg is geen doel. Ook geen middel. Het is een logisch gevolg van de ingeslagen weg. Een beloning voor de inzet, sa-

menwerking en effort die er afgelopen jaren is gestoken in Drenthe als fietsprovincie met de fiets als centrale thema. En het is een katalysator voor wat 

nog komen gaat.

Thijs Rondhuis

Courage Events

van kopgroep 
naar koploper
Drenthe is fietsen. En op het moment dat twee woorden een synoniem worden voor 

elkaar worden, dan kan er niet meer gesproken worden over een programma. Of zelfs 

over succes. Dan is het verankerd in het fundament en een vanzelfsprekend 

antwoord geworden voor uitdagingen, ambities en visies.



Provincie Drenthe zet de fiets centraal in een integrale aanpak, waarbij de fiets verbindt. Want fietsen is voor iedereen: natuurliefhebbers, forenzen en 

sportievelingen. Daarnaast is fietsen een belangrijk vervoersmiddel naar school en werk en een onderdeel van reizen met het openbaar vervoer. Fiet-

sen draagt bij aan een goede gezondheid en is vooral heel leuk om te doen.  Voor Drenthe is het tevens een populaire toeristische attractie en daar-

mee een grote bron voor bestedingen en werkgelegenheid. Fietsen verbindt ook de vrijetijds-, infrastructuur-, veiligheids-, sport- en cultuursector. 

Aangejaagd door het Op Fietse-programma is er afgelopen jaren samengewerkt door gemeenten, organisaties, verenigingen en ondernemers. Door 

andere andere natuur, cultuur, infrastructuur, mobiliteit en sport te verbinden is er gezorgd voor meer bestedingen, het creëren van werkgelegenheid 

en meer fietsgebruik in Drenthe. In het coronajaar 2020 heeft de fiets, in combinatie met de ruimte en natuur, bijgedragen aan de profilering van Dren-

the. Niet alleen vond het NK Wielrennen als het eerste, landelijke sportevenement in onze provincie plaats; Drenthe heeft zich ook ontwikkeld tot toeris-

tische hotspot voor de vakantie in eigen land. 

Middels de het Europese kampioenschap Veldrijden in 2021 kunnen de opgebouwde samenwerkingen en profilering van de provincie worden beloond 

en duurzaam verankerd. De fiets verbindt de samenwerkende partijen, instellingen en organisaties en zet Drenthe op de kaart als dé fietsprovincie. 

Het biedt de mogelijkheid om via een breed en maatschappelijk programma in te zetten op het versterken van de bestaande (fiets)evenementen, het 

stimuleren van (nog) meer fietsgebruik en het aanjagen van fietsgastvrijheid in de provincie. Bovendien is het een kans om provinciaal ondernemer-

schap te stimuleren voor de sectoren die voor Drenthe van groot belang zijn, maar in 2020 onevenredig hard geraakt zijn, namelijk toerisme en eve-

nementenorganisatie. De kracht van het Europese kampioenschap Veldrijden is de nationale en internationale aandacht, wat moet resulteren in een 

spin-off op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. De evenementen moeten grenzen verleggen en bijdragen aan de trots van de inwoners 

op de provincie Drenthe. Bijdragen aan positiviteit, vertrouwen en het bieden van perspectief. En bovenal moet het een evenement zijn dat van Dren-

the is. Niet van een organisatie, maar van alle inwoners. 

De fiets als 
versnelling



Iconische locatie 
voor een spetterend 
kampioenschap
Een iconische locatie in Drenthe om de wielersport te vieren. Het EK veldrijden 2021 

vanaf de Col du VAM, met haar slingerende route inclusief steile beklimmingen 

en uitdagende kasseienstrook, Drenthe als fietsprovincie in al haar schoonheid 

laten zien. Het ‘dak van Drenthe’ vormt een fantastisch parcours en heeft haar 

meerwaarde al eerder bewezen tijdens het NK wielrennen.



Programma 
EK veldrijden UEC European 

Cyclo-cross 
Championships

UEC European Cyclo-cross Championships

Datum  november 2021

Locatie  Col du Vam Wijster

Disciplines  veldrijden

Categorieën  masters, mannen, vrouwen, junioren, belofte en elite

Vrijdag:   masters, vrije trainingen

Zaterdag:  junior vrouwen, belofte mannen en elite vrouwen

Zondag:   junior mannen, belofte vrouwen en elite mannen

De Europese kampioenschappen veldrijden worden sinds 2003 jaarlijks georganiseerd. De wedstrijden vinden plaats aan het begin van het 

veldritseizoen, in november. In eerste instantie werden alleen koersen verreden voor vrouwen elite, mannen beloften en mannen junioren. 

In 2013 werd de categorie vrouwen onder 23 jaar toegevoegd en sinds 2015 vindt ook de wedstrijd voor elite mannen plaats. 

Lars van der Haar was de eerste die de elite titel bij de mannen veroverde. Matieu van der Poel is met drie titels recordhouder. 

Bij de vrouwen won Daphny van den Brand vier keer de titel en ook Marianne Vos won in 2005 haar eerste Europees Kampioenschap. 

Momenteel is de Nederlandse wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado ook de regerend Europees kampioene.

Tot 2020 reden de mannen en vrouwen beiden op de zondag. Wat TV aandacht en hoeveelheid publiek willen we graag dat de vrouwen op zaterdag 
en de mannen op zondag rijden. We gaan met de UEC in gesprek om net zoals in 2020 (COVID-19) editie de vrouwen op zaterdag en de mannen op 
zondag te laten rijden.



Het evenement wordt 
georganiseerd op een 
afgesloten terrein. 

Dit heeft een aantal voordelen: 

 • Er kan gewerkt worden aan nieuwe verdienmodellen via de entree/ticketing;

 • Het geeft de mogelijkheid om schaalbaar publiek toe te laten en lokale partijen en partners 

  te betrekken bij de activatie;

 • In een situatie waarin corona nog steeds zijn weerslag heeft, kan er toegewerkt worden 

  naar beheersbare scenario’s.

Union Européenne de Cyclisme

De Union Européenne de Cyclisme (hierna: UEC) is de Europese organisatie voor de wielersport. Hierin 

zijn alle nationale wielerbonden van Europa vertegenwoordigd die deel uitmaken van de Internationale 

Wielerunie UCI. Namens Nederland is de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) aangesloten. 

De UEC organiseert elk jaar een Europees kampioenschap wielrennen op de weg, baanwielrennen, veld-

rijden en mountainbike.





UEC European Cyclo-cross Championships 2021

Bezoekers:  8.000

Bezoekers van buiten Nederland:  1.680

VIPS:  900

Media accreditaties:  75

Deelnemende landen:  18

Gemiddelde dagbesteding van bezoekers uit Nederland:  € 21,-

Gemiddelde dagbesteding van bezoekers van buiten Nederland:  € 64,-

Economische impact:  € 377.000

Televisiekijkers:  5.105.289

Aantal landen:  22

Live TV:  6:25 uur

Bron: EK Rosmalen 2020. Gemeente ‘s-Hertogenbosch en organisator Libema.

Wat levert het op?



Met het EK Veldrijden 2021 willen we de (fiets)ambities aanjagen en bijdragen aan de thema’s economie, 

toerisme, mobiliteit, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. We versterken het bestaande en waar nodig 

initiëren we nieuwe initiatieven. Door de samenwerking met scholen, het bedrijfsleven, toerisme en sport 

bevorderen we gezondheid en topprestaties. En we creëeren een platform waar nieuwe ideeën ontstaan en 

omgezet worden in energie voor de fiets. Dit resulteert in de volgende doelstellingen:

Economie

 • Meer bestedingen en overnachtingen in de toeristische sector 

 • Regio profilering van Drenthe als fietsprovincie

 • Vergroten van het media bereik

 • Bouwen van data en inzichten in te zetten voor (toekomstige) evenementen in de provincie

 • Betrekken van lokale ondernemingen voor de organisatie 

Mobiliteit

 • Een actief stimuleringsprogramma voor onderwijs en bedrijfsleven gekoppeld aan de evenementen

 • Een actief beleid voor bezoekers om met de fiets (elektrisch, sportief of gewoon) naar de evenementen te komen 

  en autogebruik voor korte afstanden te ontmoedigen

 • Scholieren en medewerkers activeren om (meer) te gaan fietsen

 • De fiets inzetten als mobiliteitsoplossing

Maatschappelijke 
opbrengsten



Gezondheid

 • Stimuleren van een gezonde leefstijl door middel van actieve stimuleringsprogramma’s en side events

 • Door inzet van de fiets toewerken naar een dagelijkse beweegnorm, om zo toenemende zorgkosten tegen te gaan 

Leefbaarheid

 • Bijdragen aan de trots op de regio

 • Een eenduidige ambitie en visie creëeren

 • Inwoners van Drenthe onderdeel maken van het Europees kampioenschap cyclo cross

Duurzaamheid

 • Onderzoeken hoe het evenement op een meer duurzame manier georganiseerd kan worden, 

  middels nieuwe modellen

 • Het bedrijfsleven uitnodigen om met duurzame toepassingen te komen

De invulling van de thema’s moet plaatsvinden in samenspraak en samenwerking met de stakeholders en partners.

Drenthe



• UEC (Union Européenne de Cyclisme)  - Europese rechtenhouder van het EK

• KNWU  - Nationale federatie

• Provinciale overheid  - Provincie Drenthe

• Gemeenten  - Assen en Midden-Drenthe

• Courage Events  - Exclusief recht vanuit EUC om het EK veldrijden 2021 te exporteren.

• Libéma  - Bemiddelaar tussen UEC en Courage events om het EK Veldrijden 2021 naar Drenthe te halen en 

    Courage Events het exclusieve recht op organisatie te gunnen.

Zowel organisatorisch als financieel eindverantwoordelijk.

• SportDrenthe  - Maatschappelijke partner

• Marketing Drenthe  - Communicatiepartner

Partners

• Stichting Wieler Promotion Oostermoer - Organisatiepartner1

• Inwoners van Drenthe  - Ambassadeurs 

Stakeholders

Drenthe



Courage Events zal de communicatie vanuit het EK veldrijden 2021 verzorgen. Het evenement krijgt een 

communicatiestijl binnen de richtlijnen van het UEC. Drenthe zal als host een prominente plek krijgen.

Communicatie naar deelnemers, media, partners en sponsoren zal vanuit deze communicatiestijl wor-

den opgepakt. Net als de directe communicatie naar bezoekers van de evenementen. Voor de commu-

nicatie over het bezoek aan de provincie Drenthe, waaronder de boekingen van overnachtingen, wordt 

een directe koppeling gemaakt met de stijl, uitingen en platformen van Marketing Drenthe. Communi-

catie naar de inwoners van Drenthe omtrent de evenementen zal plaats kunnen vinden in samenwer-

king tussen Courage Events, provincie Drenthe en Op Fietse. 

Marketing en 
communicatie



Kosten

De kosten voor het EK veldrijden 2021 bestaan uit drie onderdelen: de licentiekosten aan de UEC, de 

organisatiekosten en de kosten voor de accommodatie.

Licentiekosten UEC

Deze kosten worden door de provincie Drenthe, via bemiddeling door Libéma Profcycling, voldaan 

aan de UEC (Union Européenne de Cyclisme).

Organisatiekosten 

Voor de organisatie van het EK veldrijden 2021 op Col du VAM vraagt Courage Events een bijdrage 

aan de provincie Drenthe. 

Kosten voor accommodatie

Om het EK Veldrijden op Col du VAM te organiseren moeten er naast de organisatiekosten 

ook kosten gemaakt worden voor de infrastructuur. Waaronder locaties voor de teams, 

publiek, media en VIPS. Maar ook het aanleggen van IT, schermen en water. Deze kosten 

zijn los van de organisatiekosten begroot.

UEC

KNWU

Overheid Private
partners

(lokale)
suppliers Media

Maat
schappelijke 

partners
ProvincieGemeenten

Libema

Courage
Events

Organisatie
structuur



van de provincie Drenthe.

Corona

Het EK veldrijden in 2021 wordt georganiseerd op een terrein dat, indien nodig, afge-

sloten kan worden. Het voordeel daarvan is dat het evenement (deels) publieksvrij 

gemaakt kan worden, mochten de coronamaatregelen op het moment van organi-

satie nog van kracht zijn. sIn het geval van ingrijpende coronamaatregelen vallen de 

inkomsten vanuit recette en het vip-programma deels weg. Dit risico wordt gedra-

gen door Courage Events. 

Mocht de veiligheidsregio vragen om additionele investeringen - die momenteel 

niet begroot en voorzien zijn - om het evenement te organiseren binnen de dan gel-

dende corona richtlijnen, dan zullen deze additionele kosten doorbelast worden aan 

de provincie dan wel gemeente. 

Begroting

€ 195.000  fee UEC

€ 19.500 fee Libema

€ 450.000  organisatiekosten

€ 130.000  kosten voor infrastructuur op Col du VAM

€ 50.000  commerciële inkomsten Libema 

€ 125.000  commerciële inkomsten Courage Events

€ 619.500  bijdrage provincie Drenthe 

Organisatie

Courage Events is de risicodragende partij, zowel organisatorisch als financieel. Met de betrok-

ken partners, waaronder de provincie Drenthe, wordt een overeenkomst gesloten die zowel de 

financiële afspraken als de verantwoordelijkheden vastlegt. Courage Events zal een open be-

groting voor de organisatiekosten opstellen en daar transparantie in verlenen naar de provincie 

Drenthe. Voor het deel waarvoor Courage Events risicodragend is, namelijk de verwachte com-

merciële inkomsten, kan geen beroep gedaan worden op ondersteuning, garantie of subsidies 

Rechtenhouder, 

subsidie aanvrager en 

eindverantwoordelijk: 

Courage Events



Contact

Courage Events 

Baroklaan 1, 9351 TR Leek

info@courage-events.nl 

courage-events.nl

KVK: 68771770

Courage Events

Ronde
van

Groningen

NK wielrennen





Welcome
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