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Inleiding 
Om de voorbereidingen voor de SSR 2020 zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er 
meerdere commissies ingesteld. Het kernteam zal de communicatie onderhouden met 
de verschillende commissies. 
 
Kernteam 
Gert-Jan 
Edwin 
Ina  
Erwin 
Ans 
 
Coördinator  

Ans 

- Overall planning 
- Planning van de dag maken 
- Extreem weer scenario maken 

 

Communicatie 
Om de communicatie goed te laten verlopen zal het kernteam de communicatie 
onderhouden met de verschillende commissies. Zo houden we het overzicht.  
Hiervoor is een indeling gemaakt. 
 
Kernteam 

- Financiën 
 
Sponsor en communicatie (Ina en Edwin) 

- Scholen 
- Sportverenigingen 
- Inschrijvingen en social media 

 
Plein en start/finish (Gert-Jan en Erwin) 

- Routecommissie 
- Inzet verkeersbegeleiders en vrijwilligers 
- Facilitair tijdens de run 

 
Coördinator 

- Bijhouden overall planning en eventueel actielijsten 
- Catering dag zelf 

 
 

Commissies 

 

Sponsor en communicatie 

Ina en Edwin 



 

- Medaille 
- Sponsoring, ook specifiek voor bedrijven 
- Benaderen lopers/ bedrijvenrun 
- Marketing  
- Communicatie coördineren 

 
Punten uit de evaluatie 

- Avebe en Zechsal eerder benaderen 
- Poster, flyers etc eerder gereed 
- Primera voor aanmeldprijs vragen 
- Sponsoring van Kiwanis Nederland 
- Niemand bij het netwerk café, er zijn wel muntjes opgehaald ongeveer de helft 
- Hapje/drankje onderweg was geen succes, alleen 2.0 bier en grillworst. Moet 

passend zijn bij evenement anders niet doen. 
- Met leveranciers goed afstemmen wat/wanneer ze doen, bevestiging via mail oid 
- Banners voor reclame in Veendam vervangen, nieuwe laten maken 
- Drukwerk/posters/etc. Bij 1 bedrijf neerleggen 
- Maar 1 team voor bedrijvenrun, volgend jaar anders aanpakken 
- Route eerder bekend maken 
- Gebouwen in een overzicht publiceren voor de run 
- Weinig gebruik gemaakt van startbewijzen in sponsorpakketten 
- Gebouwen en sponsoring combineren 
- Flyers ruim voor de run versturen naar alle loopclubs in de regio 

 

 

Plein start/finish  

Erwin en Gert Jan 

(Wim dag zelf) 

 

- Start/Finish aankleden 
- Vergunning 
- Verzorging/Fysiotherapie 
 

Punten uit de evaluatie 
- Vergunning eerder indienen met globale route, moet route ook eerder bekend 

zijn 
- Reclame maken in Veendam meenemen in vergunningaanvraag 
- Meer Kiwanis uiting op het plein, inventarisatie van wat er is 
- Bewoners flat informeren, was nu niet gebeurd 
- Er is waterpunt op het plein, kunnen we gebruik van maken 
- Extra elektrische kast 
- Afspreken met VanBeresteyn over opening zaterdagochtend 
- Uitbater vanBeresteyn benaderen voor groter terras 
- Muziek was op podium goed te verstaan, ernaast wat minder 

 
 

Financiën 

Karin en Heleen en ? 



 

- Begroting bijhouden 
- Facturen versturen 
- Inkomen/Uitgaven bijhouden 
- Inleggeld deelnemers 

 

 

Scholen 

Monique en Marianne 

 

- Scholen competitie opzetten, verkennen met sportafdeling Veendam. Huldiging is 
een stimulans om mee te doen 

- Kinderen lopen voor kinderen 
 

 

Sportverenigingen 

Rutger en Henk Moorlag 

 

Punten uit de evaluatie 
- Datum SSR afstemmen met atletiek vereniging ivm training vooraf die ze 

organiseren 
 

 

Inschrijvingen en Social Media 

Mark en Reinder 

 

- Opgave deelnemers en betaling (IDeal) 
- Facebook 
- Site 
- Pers 

 
Punten uit de evaluatie 

- Online inschrijven kan tot laatste dag voor de run 
- Inschrijven ter plekke tot het laatste moment 

 

 

Fascilitair tijdens de run 

Roel en Paul 

(Dag zelf ook Simon en Allex) 

 

Routecommissie 

Gerard, Henk Spelde en Simon 

 

- 5 km 
- 10 km 
- Kidsrun 
- Activiteiten langs de route 
- Muziek langs de route 

 
 



Punten uit de evaluatie 
- Routecommissie heeft zelf geëvalueerd en willen de foutjes en slordigheden de 

volgende keer voorkomen  
- Verkeersdrempels aangeven 
- Onderweg aangeven hoeveel km nog te gaan, bijv. Finish over x Km 
- Gebouwen en sponsoring combineren 
- Gele aanwijsbordjes werden niet of nauwelijks gezien door ‘blindheid’ lopers 
- Checken voldoende water bij de waterposten 
- Waterposten, meningen over verdeeld of er voldoende waren, misschien anders 

verdelen of meer op de 10 km 
- Extra auto met aanhanger op de dag zelf voor han- en spandiensten 
- Muziek, water en eten gaven onduidelijkheden er moet iemand aangewezen 

worden die dit coordineert. Dit is geen verantwoordelijkheid van de 
routecommissie. 

- Tonnen en sponsen eerder regelen igv  extreme warmte 
 

Inzet verkeersbegeleiding en vrijwilligers 

André en Rob 

 

- Maken van Post- en takenplan 
- Verkeersleiding 
- EHBO 
- Vrijwilligers  

 
Punten uit de evaluatie 

- Moet post – en takenplan zo uitgebreid, met name satellietfoto’ s en street view 
foto’s. Heeft dit toegevoegde waarde? Er zit namelijk veel werk in. 

- Verkeersregelaars afhankelijk van Niels, wij hebben geen inzicht in actieve 
verkeersregelaars 

- Ontbreken van gegevens van vrijwilligers, mailadressen zijn voor de 
communicatie erg belangrijk 

- Geen overzicht welke vrijwilligers gereserveerd waren voor het startplein 
- Tegenvallende vrijwilligers van Kiwanis Veendam, eerder aanspreken 
- Meer vrijwilligers inzetten 
- Ervoor zorgen dat er eerder voldoende vrijwilligers zijn 
- Vrijwilligers eerder benaderen 
- Vrijwilligers Alfa college eerder vragen 
- Verkeersregelaars eerder bekend, misschien meer inhuren dan kunnen eigen 

vrijwilligers anders ingezet worden 
- Bij ingang van passage vrijwilligers neerzetten 
- Bevoorrading en bemanning waterposten goed regelen 
- Acties tussen 12.00 en 14.00 beter plannen. Meer vrijwilligers voor inzetten 

 

Kidsrun 

Luppo en Jan  

 

- Faciliteiten rondom de kidsrun organiseren 

- Route wordt samengesteld door de routecommissie 

- Samen met de commissies Scholen en Sportverenigingen zoveel mogelijk kinderen 



mee laten doen 

 

Punten uit de evaluatie 
- Voorloper kidsrun moet een volwassene zijn 

 

 

Catering dag zelf 

Hasine en Ria 

 
 


