Verslag evaluatie Halloweenfeest 2018 d.d. 6 december 2018

Aanwezig: Sander Derksen, Ralph Blijden, Ivon van Wijngaarden, Liesbeth Foortse
Afwezig: Jolanda Romijn, Hans Eimers (zie zijn evaluatiepunten onderaan dit verslag), Jolanda
(Rijtuigenbuurt)
Algemeen:
De opkomst was boven elke verwachting. Zo’n 280 kinderen met begeleiding. Totaal zo’n 500
bezoekers van het spookhuis. Reacties van buurtbewoners zijn zeer positief. Onderstaand een aantal
punten de evaluatie meer specifiek. Bij het geheel moet in het oog worden gehouden, dat het WNW
dit voor de eerste keer organiseerde en we dus tegen een aantal ‘kinderziektes’ aan zijn gelopen.

Opbouw/afbouw en inrichting spookhuis
1. Voor de opbouw van het spookhuis is minimaal een week nodig. Dat betekent dat het
Halloweenfeest 2109 in aansluiting op de herfstvakantie moet plaatsvinden.
2. In de opbouw meer structuur in de organisatie brengen.
3. Voor de opbouw zijn meer vrijwilligers nodig; daarvoor dus al vroeg gaan werven. Nu het
feest eenmaal gehouden is en bekendheid heeft gekregen is het wellicht wat makkelijker om
meer vrijwilligers te krijgen
4. Sommige kinderen vonden het erg eng, sommigen zeiden van niet en sommigen wilden
graag nog een keer.
5. De inrichting van het spookhuis kost niet alleen geld, maar vraagt ook het nodige
knutselwerk. Daar volgend jaar vroeger mee beginnen en bovenbouw van de school en
knutselaars van het buurtplein ook betrekken.
6. De werkgroep sociaal van het WNW in 2019 vroeger bij elkaar om taken te verdelen en het
feest te organiseren. Starten in februari (NB. Dit is een toevoeging van mij (Liesbeth))
7. Twee nieuwe thema’s bedenken
8. ‘Vluchtroute’ inrichten voor kinderen die echt niet verder durven
9. In/uitgang/looproute anders organiseren (zie ook punt 3 van Hans); hiervoor bewoner
Richard en zijn vrouw van de Mispelgaarde benaderen
10. Water voor de vrijwilligers/acteurs in het spookhuis regelen
11. Fotosessie alle vrijwilligers regelen (denk aan privacy als we ze willen publiceren op de site
en/of facebook)

Communicatie
1. De flyers vroeger klaar hebben. Dan kan het drukken ervan een stuk goedkoper. Daan maakt
een nieuwe kleurplaat
2. Net zoals dit jaar weer aankondigen in de wijkkrant van mei en september
3. Vroeger op de website en FB
4. Eventueel ook via het gemeentekatern in de Molenkruier
5. Navraag door Sander in de wijk: iedereen was erg enthousiast; men weet er nu van; daarover
volgend jaar communiceren (NB er komt een verslag in de wijkkrant van januari)

6. OPLETPUNT: de toestroom dit jaar was net de handelen. Teveel communicatie kan ook tegen
je werken. Teveel toestroom, waardoor mensen afhaken.

School:
1. De samenwerking met de Meander en Jolanda Romijn was prima.
2. De Meander begin 2019 weer benaderen voor Halloween 2019
3. Vragen of de kinderen van de bovenbouw helpen knutselen

Financien:
1. Het vullen van de ruimte kost geld. Dit jaar een investering gedaan, maar het is de vraag of
we het volgend jaar met alleen de € 500 van het wijknetwerk redden.
2. Geins Geluk kan maar eens per twee jaar. Opties voor volgend jaar zijn;
- het KF Heinfonds (max. € 500; doorlooptijd een maand)
- IKBENGEWELDIG: dat kunnen alleen kinderen doen (zoals Jayden Ehlert voor het
openingsfeest van de voetbaldoelen; max. € 1000,-; korte doorlooptijd)
3. RABObank, maar daar moet je een rechtspersoon voor zijn en dat zijn we niet
4. Aanvraagformulier en verantwoordingsformulier (Excel documenten) voor Geins geluk zijn
lastig in te vullen. Gebaseerd op de Algemene Subsidieverantwoording.
5. De gemeente is inmiddels akkoord met onze verantwoording. We zaten uiteindelijk € 43
boven de begroting.
6. Ivon heeft van de SLO de toezegging, dat we volgend jaar wat ‘enge’ dingen van hun kunnen
lenen.
7. De JUMBO ook weer benaderen voor sponsoring. Dit keer wel het dubbele aantal
versnaperingen (NB Liesbeth is al bij de JUMBO langs geweest om ze te bedanken en met de
aankondiging dat we volgend jaar het dubbele nodig hebben

To do wat betreft organisatie vooraf op korte termijn:
1. De werkgroep sociaal van het WNW in 2019 vroeger bij elkaar om taken te verdelen en het
feest te organiseren. Starten in februari (NB. Dit is een toevoeging van mij (Liesbeth)) met als
basis dit evaluatieverslag
2. Begin 2019 de Meander benaderen met de vraag of het volgend jaar weer kan in de gymzaal
3. Evaluatie agenderen voor WNW-vergadering 4 februari 2019 met de vraag of we het volgend
jaar weer zo doen

Evaluatiepunten Hans Halloween 2018

1. Het was eigenlijk een overdonderend succes. Opkomst was veel groter dan verwacht en de
reacties die ik gehoord heb, waren zeer positief. Een compliment voor het organiserend

2.

3.

4.

5.
6.

team, met speciale vermelding voor Ralph, Renate en Liesbeth voor hun vele werk en grote
inzet.
Misschien zou bij herhaling een kleine toegangsvergoeding gevraagd kunnen worden, b.v. 50
cent per persoon. Om de kosten er een beetje uit te halen. Dit ligt ook aan de financiële
positie van dit project.
Misschien dat bij herhaling op dezelfde plek gekeken kan worden naar de looproute. Nu
botsten inkomende mensen met de vertrekkende mensen. Een grote ramp was het niet,
maar het kan misschien ook anders.
In de ruimte waar ik stond (Harry Potter) was een tafel met allerlei enge dingen geplaatst. Dit
was buiten de looproute en daardoor liep bijna iedereen daar voorbij. Jammer van het werk,
dit stuk kreeg daardoor te weinig aandacht.
Alles overziende, kleine aandachtspunten, maar verder boven verwachting. Ik kijk er met
plezier op terug.
Goede evaluatie gewenst.

