
van BolderPoP te waarborgen maar het festival niet duurder te maken voor onze gasten.
Hoe krijgen we meer naamsbekendheid bij onze doelgroep? Posters, Flyers, kaartjes en
begeleiders-kaartjes maken, Merchandise. Vrijwilligers werven voor tijdens het festival.
-Vrienden van BolderPoP
Stan van den Dobbelsteen, Jochem van Gelder en Jos van Wamel zijn opgestaan als de
vrienden van BolderPoP omdat 

1e 
vinden dat dit unieke festival niet verloren mag gaani

Ze willen graag helpen met het lgroter en bekender maken van BolderPoP. 
I

Stan is actief geweest in het bobken van de artiesten en het verzorgen van licht en getr1ria

voor een zo klein mogelijke prijs. 
]-Artiesten

Stan heeft een mooi'programma samengesteld met de artiesten Frans Duijts, One Two
Trio, Jeroen van Zelts, Monique Smit en natuurlijk het Feestteam en lochem van Gelder.
Iedereen die wilde is na het optreden weer met de artiesten op de foto geweest tijdens
de Meet & Greet.
-Zaalindeling
Jan van Heumen heeft een mooie zaal indeling gemaakt zodat de minder mobiele gasten
en de gasten in rolstoel kunnen genieten van de muziek maar ook gebruik kunnen maken
van de Meet & Greet.
-Kaartverkoop/ prijs
De Prijs van het kaaftje blijft €25,00. Dit is minimaal nodig om uit de kosten te komen.
Elke bezoeker mag voor €2,50 extra 1 begeleiders-kaartje mee bestellen. Ook dit jaar
kan iedereen via de web-site van BolderPoP de kaartjes bestellen maar ze zijn ook op te
halen bij ons vaste verkooppunt, Pa Hoeklaan 65 te Druten.

-Sponsoren en acties
Door de vrienden van BolderPoP en vooral door de nieuw opgerichte sponsorcommissie
hebben we er veel sponsoren bij gekregen. Tevens is hierdoor de naamsbekendheid van
BolderPoP enorm vergroot.
Om geld te generen hebben we dit jaar 1 keer een BolderPoP brunch georganiseerd. Dit
heeft in totaal €409,86 opgebracht. Met Dickensdag hebben we (gesponsorde) kerst-
kransjes verkocht wat €632,- heeft opgebracht.
-Naamsbekendheid
De sponsorcommissie heeft met veel tijd en energie een mooie luxe flyer gemaakt om
meer sponsoren te trekken. Dit is beloond met een mooi resultaat zowel in het bedrijfsle-
ven als bij de middenstand van Maas en Waal.
Verder hebben we alle zorginstellingen in een straal van 25 kilometer geïnformeerd over
het aanstaande evenement om zo meer naamsbekendheid te krijgen.
We zijn actief via social media (Facebook en twitter) en hebben een web-site, www.stich-
tingbolderpop. nl
-Merchandise
We hebben gesproken over merchandise om zo ook voor de toekomst geld te genereren.
Hiervoor hebben we de àolderPoP pins laten maken.
Deze pins hebben al een bedrag van €104,- opgebracht.
-Vrijwílligers
We hebben een pool van 20 vrijwilligers die tijdens het festival zorgen dat alles goed ver-
Ioopt. Enkele taken van de vrijwilligers zijn:
Opbouwen

Afbreken

Verkeer regelen

Rolstoelers naar de plaats helpen

tJaarverstag 201 8 Stichting BotderPoP


