
Evaluatie reguliere sport
evenementen en sideevents of 
alleen programma van sideevents

U heeft voor de uitvoering van uw sportevenement en/of programma 
van sideevents een subsidie gekregen van de provincie. Onderdeel 
van deze subsidie is een evaluatie van uw sportevenement en/of 
programma van sideevents. Deze evaluatie is voor de provincie 
van belang om enerzijds een beeld te krijgen van de impact van het 
sportevenement en/of de side events en anderzijds om Provinciale 
Staten te informeren. Wij gebruiken de gegevens uit de evaluatie 
ook voor ons toekomstige sportbeleid.

De evaluatie is ook belangrijk voor u zelf. U kunt 
deze gebruiken om de organisatie van toekomstige 
evenementen en side-events te verbeteren en de 
(maatschappelijke en economische) impact ervan te 
vergroten. Graag geven wij u de ruimte om de 
evaluatie zelf op te stellen en vorm te geven. Er zijn 
uiteraard wel een aantal elementen die wij 
minimaal terug willen zien in de evaluatie. 

Het sportevenement
• Naam evenement
• Kernsport of multisport evenement met 

tenminste één kernsport
• Locatie evenement
• Datum/data evenement
• Aantal evenementdagen
• Editie/jaartal in Gelderland
• Aantal deelnamen/landen 
• Aantal bezoeken
• Indien samenwerking met sportbond, opgave 

betrokken sportbond 
• Wijze van ondersteuning van het evenement door 

gemeente(n) 
• Totale kosten organisatie sportevenement 
• Verhouding publieke en private financiering.

Programma van sideevents
• Aantal georganiseerde side-events 
• Data waarop side-events hebben plaatsgevonden
• Thema’s van de side-events
• Locatie side-events
• Korte beschrijving van de side-events, gerelateerd 

aan de themagebieden (zie voor meer informatie 
de toelichting op de themagebieden onderaan dit 
format)

• Opgave betrokken sport- en andere organisaties 
uit de regio

• Bereikte doelgroepen
• Aantallen ingezette vrijwilligers 
• Totale kosten organisatie side-events

Algemeen
• Wat ging er (niet) goed en wat leert u hiervan 

voor de toekomst?
• Zijn er mogelijkheden/ideeën rondom uw 

evenement of programma van side-events 
onbenut gebleven? Zo ja, welke?

Foto en beeldmateriaal
• Foto’s/sfeerbeelden van het evenement en de 

side-events


