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TOELICHTING 

Begroting 

De oorspronkelijke begroting van de Stichting Stadstriatlon voor de organisatie van het EK Triatlon 2019 
was achteraf gezien onvoldoende realistisch, gezien het ambitieniveau. De totale begroting (versie 
ingediend bij het ministerie van VWS) bedroeg € 779.000 aan kosten en € 790.000 aan baten.

Afwijking op inkomsten

Sponsorinkomsten zijn behoorlijk achtergebleven 
In de begroting van het evenement is rekening gehouden met een bedrag van € 260.750 aan sponsoring: 
€ 110.000 cash en € 150.750 in natura (diensten en materialen). Ondanks de vele inspanningen is hiervan 
slechts € 38.000 gerealiseerd. Het binnenhalen van sponsoren kostte erg veel tijd en het ontbrak aan 
specifieke expertise op dit vlak. Gezien het vele werk dat de laatste maanden vóór het evenement nog 
verricht moest worden om er een succesvol en een voldoende EK-waardig evenement van te maken, 
werd de externe projectmanager EK Triatlon al snel niet meer op de sponsorwerving ingezet, maar 
volledig op het succesvol maken van het evenement. Hierdoor zijn de doelen m.b.t. sponsorwerving niet 
gehaald.

Afwijking op uitgaven

Extra uitgaven in verband met veiligheid 
Omdat er naast het EK Triatlon diverse side-events, tijdens en na de wedstrijden, in de binnenstad 
plaatsvonden, moesten er diverse aanvullende maatregelen op het gebied van veiligheid worden 
getroffen. Het totaal aantal events dat gelijktijdig en in hetzelfde deel van de stad plaatsvond, had immers 
gevolgen voor mobiliteit (bereikbaarheid van de stad, (bege)leiden van verkeersstromen en parkeren), 
voor de veiligheid (crowdmanagement, beveiliging, cameratoezicht en overall coördinatie) en gezondheid 
(preventie en medische zorg). Omdat deze overall verantwoordelijkheid niet bij de afzonderlijke 
organisatoren gelegd kon worden, moest de gemeente dit zelf regelen. Dit werd ook geadviseerd door de 
hulpdiensten politie, brandweer, GHOR/Veiligheidsregio in het kader van vergunningverlening. 
Maatgevend voor hoeveel extra personeel en extra maatregelen ingezet moesten worden, waren de 
schattingen die vooraf van het aantal bezoekers gemaakt waren. Met name de extreme hitte zondag 2 
juni (tijdens de hoofdwedstrijden van het EK Triatlon) bracht beduidend minder publiek op de been dan 
van tevoren werd ingeschat. De organisatie was echter wel op de grotere aantallen ingericht. De extra 
kosten op het gebied van veiligheid bedroegen zodoende € 64.000.

Extra kosten als gevolg van extreem weer                                                                                                                                               
In het weekeinde van het EK Triatlon was het extreem warm. Zondag 2 juni is officieel de warmste 2 juni 
ooit gemeten. Daarbij was bovendien sprake van een zeer hoge zonnesterkte. De Veiligheidsregio schreef 
daarom extra maatregelen voor atleten, vrijwilligers en bezoekers voor. In de avond en nacht van 5 juni 
trok een zware storm over Weert, waarbij vooral de diverse tenten nabij het Blauwe Meertje forse schade 
opliepen. Deze weersomstandigheden resulteerden in extra kosten ter hoogte van € 7.000.

Extra kosten i.v.m. upgrading evenement/hospitality                                                                                                   
Om te kunnen voldoen aan de ambitie van een EK-waardig evenement neerzetten, zoals ingegeven door 
de provincie en ook gewenst door de gemeente, moest er een upgrading van het evenement 
plaatsvinden. Dit vertaalde zich o.a. in een representatief VIP-paviljoen, een EK-waardige openings- en 
sluitingsceremonie en representatieve gastenontvangsten. Er kwamen tal van internationale 
bondsbestuurders uit de triatlonwereld naar Weert, waaronder de president van de wereldwijde 
International Triatlon Union en de vice-president van de World Olympians Association.                                                                                                                 
De extra kosten op het gebied van upgrading bedroegen zodoende € 145.000.
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BATEN EN LASTEN in cijfers

Begroting 
evenement

Realisatie 
evenement

Baten
Deelnemersbijdragen 160.000 198.000
Subsidies 369.000 373.000
Additionele subsidie Provincie 0 82.000
Sponsorinkomsten 261.000 37.000

790.000 690.000

Lasten
Wedstrijdkosten 122.000 98.000
Vrijwilligers 78.000 40.000
Materialen 65.000 132.000
Sport: Veiligheid, medisch en doping 31.000 70.000
PR en Marketing 85.000 44.000
TV coverage 30.000 57.000
Catering, VIP en hospitality 64.000 145.000
Organisatie en infra 139.000 181.000
Officials en Accomodaties 10.000 9.000
Transport 12.000 11.000
Ceremonies 40.000 6.000
Verzekeringen 5.000 13.000
Side events 98.000 22.000
Overige 0 54.000

779.000 882.000

Resultaat 11.000 -192.000

Dit resultaat van het evenement ( - € 192000) is in te delen naar:

Stichting stadstriathlon Weert Gemeente Weert
- € 29.000 - € 163.000


