
Jaarverslag
2021



1

Inhoud

Kerntaken 2

Doelstellingen 3

Versterken Ondernemersklimaat           4

Samenstellen Evenementenprogramma 13

Organiseren van Evenementen & Festivals 16                                                    

Voorwoord
Dit jaarverslag beschrijft de resultaten van het jaar 2021, het eerste jaar
zonder Floravontuur en RVOZ. Want in 2021 werd het merk Netwerk
Zoetermeer gelanceerd, smolten de twee grote ondernemerscollectieven
samen en nam het kantoor de hoogste versnelling. Vanaf dag 1 was de
nieuwe branding van onze stichting overal terug te vinden.

Na een 2020 met het volledig geannuleerd festival- en evenementen-
seizoen, bleek dat COVID-19 langer invloed zou hebben op de
evenementenbranche, de vrijetijdssector, de horeca en de culturele
sector en daarmee ook op het evenementen- en activiteitenprogramma
van de stad Zoetermeer. Nog steeds was niet veel mogelijk, maar wat er
wel kon werd groots georganiseerd. Soms lukte het wel live, bijvoorbeeld
buiten, andere keren werd een online versie georganiseerd.

Daarnaast zijn de bijeenkomsten voor de businessclub van Netwerk
Zoetermeer deels online verder gegaan. Ook voor de businessclub was
het in de late zomer mogelijk om één en ander live te organiseren, al was
dit soms met vaste zitplaatsen of op een buitenlocatie.

Verder werd er dit jaar een mooie start gemaakt aan het Platform
Ondernemersbelangen Zoetermeer. Een onafhankelijk platform dat als
belangenbehartiger zal optreden voor het bedrijfsleven in Zoetermeer.

Netwerk Zoetermeer heeft zich in 2021 in alle opzichten getoond als een
vernieuwende, weerbare, creatieve en initiatiefrijke organisatie, die in
staat is om - op basis van samenwerken en krachten bundelen -
Zoetermeer te profileren als een aantrekkelijke stad om in te wonen, in te
werken en in te ondernemen.
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Kerntaken
Zoetermeer is een initiatiefrijke, groene stad met een gevarieerd cultuuraanbod, gezellige winkelgebieden, levendige horeca, prachtige parken en een
onderscheidend vrijetijdsaanbod. Netwerk Zoetermeer zet zich in voor de bewoners, de bezoekers en het bedrijfsleven van Zoetermeer. Met een actieve
businessclub draagt het kantoor al meer dan 25 jaar, voorheen onder de naam Floravontuur Promotie Zoetermeer, bij aan het aantrekkelijke
vestigingsklimaat van de stad. Netwerk Zoetermeer geeft uitvoering aan het evenementenbeleid van Zoetermeer, organiseert beeldbepalende
evenementen en is de verbinding tussen het bedrijfsleven en de verschillende sectoren, waaronder de evenementenorganisatoren, de
vrijetijdsaanbieders en de cultuursector. Daarnaast vertegenwoordigt Netwerk Zoetermeer het Zoetermeerse bedrijfsleven.

Netwerk Zoetermeer richt zich op drie kerntaken: het versterken van het Zoetermeers ondernemers- en vestigingsklimaat, het samenstellen van het
evenementenprogramma van Zoetermeer en het organiseren van beeldbepalende evenementen en festivals.
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stellingen
De samenwerking tussen Netwerk Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer is een werkelijk
unieke samenwerking. Netwerk Zoetermeer is, dankzij de businessclub en het eigen
organiserend vermogen, in staat om het bedrijfsleven structureel te laten bijdragen aan
de versterking van het evenementenaanbod en aan de promotie van de stad.

In de traditionele samenwerking draagt de stichting jaarlijks een bedrag van € 500.000,-
bij aan het Zoetermeerse evenementenprogramma en aan de aantrekkelijkheid van de
stad om in te wonen, in te werken en om in te ondernemen. Dankzij het netwerk,
fondsenwerving, sponsoring en exploitatie wordt de subsidie, die van de gemeente wordt
ontvangen als tegemoetkoming in de onkosten, feitelijk door de stichting nagenoeg
verdubbeld. In zowel de omliggende gemeenten als in andere delen van Nederland wordt
deze bijzondere Zoetermeerse structurele relatie met het bedrijfsleven vaak als voorbeeld
aangehaald.

Doel
Actieve en initiatiefrijke stad

Netwerk Zoetermeer ondersteunt de gemeente 
Zoetermeer op de volgende manieren bij de actuele 
positionering van de stad Zoetermeer:
• het initiëren en realiseren van activiteiten en 

evenementen, die de positionering van 
Zoetermeer als actieve en initiatiefrijke stad 
benadrukken, als aantrekkelijke stad om in te 
wonen, te bezoeken, om in te werken en in te 
ondernemen;

• het in de stad en regio optreden als proactieve 
netwerkorganisatie, die projecten en  
samenwerkingsverbanden initieert en realiseert, 
die gelieerd zijn aan evenementen, cultuur en 
vrije tijd.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Netwerk Zoetermeer inspireert en versterkt het 
ondernemers- en vestigingsklimaat van Zoeter-
meer, door middel van:
• bijeenkomsten en zakelijke evenementen, met 

als doel het bedrijfsleven in Zoetermeer te 
verbinden, de samenhang te versterken en het 
samenwerken en kennisdelen te vergroten;

• het inspireren van ondernemers en organisaties 
in de businessclub, door het delen van kennis en 
creativiteit en door het bedrijfsleven in de stad en 
de regio te vertegenwoordigen;

• Het behartigen van belangen voor  ondernemers 
in Zoetermeer;

• dit met de leukste businessclub van de regio als 
achterban en samenwerkingspartner.



1. Versterken

Netwerk Zoetermeer is met 325 deelnemende bedrijven het grootste en
meest betekenisvolle ondernemerscollectief in de regio Zoetermeer. Dankzij
dit uitgebreide zakelijk netwerk van maatschappelijk betrokken
ondernemers, bedrijven en organisaties, ontplooit het kantoor van Netwerk
Zoetermeer initiatieven die structureel bijdragen aan de
citymarketingdoelstellingen van de gemeente Zoetermeer.

De activiteiten en zakelijke doelstellingen van de Netwerk Zoetermeer
Businessclub als ondernemersnetwerk, laten zich als volgt omschrijven:

• optreden als gesprekspartner en klankbord voor branche- en
doelgerichte organisaties in de regio, met oog op het versterken van
samenwerkingen op het gebied van onder andere bestuur, onderwijs,
innovatie, werkgelegenheid en bereikbaarheid;

• organiseren van professionele maandelijkse netwerkbijeenkomsten en
kennissessies, exclusief voor de eigen leden en lokaal bestuur, met als
doel het bedrijfsleven in Zoetermeer te verbinden, de cohesie te
versterken en het samenwerken en kennisdelen te vergroten;

• het ontwikkelen en organiseren van strategische en zakelijke
evenementen, ter versterking van het imago en van het
vestigingsklimaat en ter bevordering van het ondernemersklimaat in
Zoetermeer.

Op de komende pagina’s wordt samengevat hoe in 2021 invulling is gegeven
aan het businessclubprogramma.

Ondernemersklimaat
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Gesprekspartner en klankbord

Als ondernemerscollectief vertegenwoordigt Netwerk Zoetermeer op
verschillende manieren het bedrijfsleven van Zoetermeer. Dit gebeurt zowel in de
stad, o.a. richting beleidsmakers en bestuur, als erbuiten. Er worden
bijeenkomsten georganiseerd die de rol van gesprekspartner en klankbord
faciliteren, met steeds als doel om de dialoog tussen ondernemers en gemeente
positief en constructief te voeren. Afhankelijk van het evenementconcept staat
kennisoverdracht centraal óf juist interactie en het inhoudelijke gesprek.

Een goed voorbeeld is het Miljoenenontbijt voor ondernemers, dat plaatsvindt op
de dag na Prinsjesdag (foto). Door de gevolgen van Corona werden echter ook
periodieke overleggen gevoerd met de wethouders Economie en Werk &
Inkomen, die het meest met de uitvoering van de regelingen hebben te maken
en voor wie het delen van ervaringen namens de ondernemers voor welkome
informatie zorgde. Bij deze overleggen waren zowel Netwerk Zoetermeer, als
andere brancheorganisaties en -vertegenwoordigers aanwezig.
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Netwerkbijeenkomsten

Het programma van de businessclub bestaat 
onder meer uit interessante bedrijfsbezoeken, 
informatieve bijeenkomsten en uit informele 
netwerkborrels. Maandelijks staat er minimaal 
één bijeenkomst of netwerkactiviteit op het 
programma. 
Het programma heeft altijd een verbindend 
karakter en veelal zijn ook de relevante 
portefeuillehouders uit het College van 
Burgemeester en Wethouders en uit de 
Gemeenteraad aanwezig. 
De bijeenkomsten zijn informeel, inspirerend en 
hebben in veel gevallen ook een informatief 
karakter. Voorbeelden van bijeenkomsten, die 
zijn georganiseerd in 2021 (een aantal worden op 
de volgende pagina’s toegelicht):

• Walk & Talk Inspiratiewandelingen
• Kennissessies, o.a. Zakelijk flirten en Huurrecht
• Actieve businessborrel bij Dekker Zoetermeer
• Diverse webinars en talkshows:

• Omroep West Business Televisie
• Inclusief Ondernemen
• Masterclass Breinonderhoud
• NRG079 - Dag van de ondernemer

• Miljoenenontbijt
• Netwerk Zoetermeer Businessrally
• Netwerk Zoetermeer Golftoernooi

… en vele andere bijeenkomsten.
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Webinar - Inclusief ondernemen

Tijdens de lockdown verzorgde Netwerk Zoetermeer een
aantal informatieve en interactieve webinars voor de leden
van de businessclub. Op 16 juni gaven Patrick Verhoef (De
Binnenbaan) en Edwin Eijsackers (Teamwerk) via een live
verbinding een kijkje in de keuken bij De Binnenbaan. Ook
wethouders Jan Iedema (economie) en Margreet van Driel
(citymarketing) kregen het woord. Na de presentatie werd
iedereen in break-outsessies verdeeld om te praten over wat
inclusief ondernemen is en hoe je hier invulling aan kunt
geven.
Voorafgaand aan de online bijeenkomst kregen de
deelnemers een rijk gevulde borrelbox van PLUS Verheul
thuisbezorgd.

Omroep West Business Talkshow

Voor en door de ondernemers in Zoetermeer werd op 7 april
de Business Talkshow, in samenwerking met Omroep West,
uitgezonden. De presentatie was in handen van Frits
Huffnagel, gastheer en talkshow host namens Omroep West.
Aan tafel schoven spraakmakende en ondernemende
gasten aan.
Ook werd kennisgemaakt met Michel Bezuijen, de nieuwe
burgemeester van Zoetermeer, én werd de nieuwe voorzitter
van Netwerk Zoetermeer, Charlie Aptroot, geïntroduceerd.
Tijdens deze online businessborrel was er via een beeldwand
veel interactie met de ondernemers die vanuit huis
meekeken.



Masterclass - Breinonderhoud

Erik Scherder is dé deskundige op het gebied van
hersenwetenschap. Deze bekende hoogleraar neuro-
psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaf een
exclusieve masterclass voor de leden van Netwerk
Zoetermeer. Met veel plezier legde Scherder uit hoe je als
ondernemer en als werkgever je lijf én je bedrijf in
topconditie brengt en houdt. Daarnaast vertelde hij hoe je
het beste kan omgaan met thuiswerken en over het
investeren in een fit ondernemersbrein. Deze exclusieve
masterclass was vanwege Corona via een livestream door
de businessclubdeelnemers te volgen.

RebootYOURBUSINESS

Een exclusieve en uitgebreide businessborrel, georganiseerd
in het Stadstheater, met op het programma een interactieve
én superinteressante keynote van Paul Smit. De filosoof en
cabaretier vertelde vakkundig zijn verhaal. Waarom werkt
visualiseren beter dan omschrijven? Wat betekent het als je
middelvinger langer is dan je wijsvinger en hoeveel invloed
hebben dopamine en testosteron op je dagelijkse
werkzaamheden?
Dit en meer kwam aan bod in de leerzame spreekbeurt van
Paul Smit, verder voorzien van interactieve opdrachten waar
alle aanwezigen enthousiast aan meededen.
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Op 8 september 2021 vond het Netwerk Zoetermeer Golftoernooi
plaats. Dit is al meer dan 25 jaar hét sportieve netwerkevenement
voor het Zoetermeerse bedrijfsleven. Het was een prachtige editie
met stralend weer, met meer dan 120 sportieve deelnemers, zowel
businessclubdeelnemers als hun zakelijke relaties.

Het jaarlijkse golftoernooi is niet meer weg te denken uit de agenda.
De ontspannen setting en de toegankelijke golfcompetitie creëren
een goed gevoel van gastvrijheid. Dit zorgt ervoor dat veel
deelnemers het evenement gebruiken als netwerkevenement en op
deze dag hun beste relaties uitnodigen.

De 2021-editie vond plaats op Golfbaan Bentwoud. De clinic werd
verzorgd door BurgGolf Zoetermeer. Om het jaar verzorgt de ene
baan de wedstrijd en de andere de clinic. Het toernooi wordt
traditioneel afgesloten met een goed verzorgde netwerkborrel, met
de prijsuitreiking en met een hoge kwaliteit BBQ- en dinerbuffet.

De samenwerking met beide golfbanen illustreert de band en
slagvaardigheid van de Zoetermeerse vrijetijdsaanbieders. De
uitstekende catering werd verzorgd door Golfbaan Bentwoud,
Hofstede Meerzigt én superslager Piet van den Berg. De
baancatering was in handen van Cater&Co en Indofoods.

De dag werd mede mogelijk door onze samenwerkingspartners
Dura Vermeer, Toyota Louwman Den Haag, JUST Notarissen,
Boonekamp Drankenhandel, Flynth Adviseurs en Accountants, Mees
Ruimte & Milieu en De Makelaars.

9
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De businessrally is een nieuw relatie-evenement op de agenda van
de Netwerk Zoetermeer Businessclub. Op donderdag 14 oktober
werd de tweede editie van dit rallyavontuur georganiseerd. Een
uitgelezen gelegenheid om met een collega-ondernemer of met
een bevriende relatie een gezonde competitie aan te gaan.

In deze editie was het Groene Hart het rallydecor, waar weer
verrassend veel nieuwe landelijke wegen zijn ontdekt.
Het deelnemersveld bestond uit de meest uiteenlopende, bijzondere
auto’s. Met een gezonde dosis fanatisme onder de deelnemers,
gingen ca. 40 equipes de strijd aan met elkaar.

De businessrally 2021 werd georganiseerd in samenwerking met Van
der Linden Groep, die de ontvangst en de afsluitende businessborrel
verzorgde. De Hyundai-dealer leverde aan enkele deelnemers van
de rally een aantal bijzondere automobielen. Spelenderwijs
maakten deze deelnemers kennis met niet alleen de voordelen van
elektrisch rijden, maar tevens werd het rijden op het duurzame
waterstof ervaren.

De Netwerk Zoetermeer Businessrally is mede mogelijk gemaakt
door rallypartners: Van Hek & Lelieveld Finance & HR, Werkbedrijf De
Binnenbaan, Creative Colors, Paternotte Uitvaartzorg en SERA
Creatieve Geesten.

De winnaar van deze editie was de equipe van TPM Groep B.V.
(zie afbeelding).

Netwerk Zoetermeer
Businessrally
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Platform Ondernemersbelangen

Het Platform Ondernemersbelangen Zoetermeer heeft als
ambitie om dé belangenbehartiger te zijn namens het volledige
bedrijfsleven in Zoetermeer. In 2021 is door Netwerk Zoetermeer
een grote stap gemaakt in het opstarten van dit platform en dit
zal in 2022 verder uitgewerkt worden en groeien. Het platform zal
een aanspreekpunt en sparringpartner worden voor het
stadsbestuur en bedrijfsleven, dat proactief en constructief
bijdraagt aan het ondernemers- en leefklimaat in de stad

Het platform wil zorgen voor een beter ondernemersklimaat,
voor lobbywerk naar de gemeente en andere overheden en voor
aandacht aan ondernemers, winkelgebieden en bedrijven-
terreinen. Het komt in actie wanneer het mogelijkheden ziet om
het ondernemingsklimaat te verbeteren en als er problemen zijn.
Het is een organisatie waarbij de bundeling van kennis en van
krachten zorgt voor meerwaarde in Zoetermeer.

Het platform brengt verschillende belangenbehartigers bijeen.
Gezamenlijk staan deze partijen pal voor de belangen van
ondernemers, in iedere denkbare sector. Vertegenwoordigers in
het platform nemen deel namens hun eigen organisatie en
vertegenwoordigen daarbij een grote achterban.

De opstart van het platform gebeurt onder leiding van twee
kwartiermakers. Dit zijn Voorzitter van het Platform Gerard Milo
en Voorzitter van het bestuur van Netwerk Zoetermeer Charlie
Aptroot. Zij stellen een bestuur en het platform samen en maken
een opzet voor de overlegstructuur en uitvoeringsagenda.

Zoetermeer
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Met de lancering van de nieuwe naam Netwerk Zoetermeer, werd
ook een nieuw businessmagazine ontwikkeld : LINK Zoetermeer. Een
magazine met interessante interviews, binnenkijkers bij
onderscheidende bedrijven, reportages over uiteenlopende
projecten en leuke gesprekken met ondernemers.

Naast deze artikelen en reportages worden ook nieuwe business-
clubdeelnemers voorgesteld en zijn er voor ondernemers volop
mogelijkheden om te adverteren.

In samenwerking met SERA Creatieve Geesten wordt het design
gemaakt. De redactie ligt in handen van Netwerk Zoetermeer in
samenwerking met FatCat Design en Tekstbeeld – Drukkerij Uleman
zorgt voor de gedrukte versie die bij 1.600 ondernemers op de mat
valt. Voor de interviews en reportages wordt voornamelijk
samengewerkt met de deelnemers van de businessclub.

In 2021, het lanceerjaar van het magazine, kwamen er 4 edities uit.
Elk met uiteenlopende en ambitieuze thema’s die de Zoetermeerse
ondernemer inspireert en aanzet tot samenwerken en ondernemen.

LINK
Zoetermeer
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2. Samenstellen
Evenementenprogramma
Meer dan 25 jaar is Netwerk Zoetermeer, als externe uitvoeringsorganisatie
van de gemeente Zoetermeer, de samensteller van het Zoetermeerse
Evenementenprogramma. Het doel is om een zo gevarieerde mogelijk
aanbod te creëren, geschikt en toegankelijk voor alle Zoetermeerders, dat
past bij de positionering van de stad.

In de praktijk betekent dit dat de evenementencoördinatoren van Netwerk
Zoetermeer verenigingen, instellingen en stichtingen adviseren op relevante
onderwerpen over evenementenorganisatie en promotie. Hierbij wordt niet
alleen informatie gedeeld over de verschillende fondsen, sponsorfinding,
gemeentelijke faciliteiten en het begroten van evenementen, maar er wordt
ook geadviseerd over het vergunningentraject, over veiligheidseisen en over
risicoanalyses. Bovendien wordt regelmatig gestuurd bij het vaststellen van
een geschikte evenementenlocatie en datum, in het kader van een
evenwichtige evenementenkalender.

Financiële garantstellingen
Door middel van een financiële garantstelling biedt Netwerk Zoetermeer aan
organisatoren de zekerheid dat, mocht de sponsorwerving de eerste keer
niet toereikend zijn, of mochten de exploitatieopbrengsten een keer
tegenvallen, dat het eventuele financiële tekort na afloop (tot een
afgesproken maximum) wordt aangevuld uit het garantstellingenfonds.
Dit stimuleert de initiatiefnemers, ondanks een mogelijke financiële
onzekerheid, om het evenement toch te organiseren.
In de adviezen wordt sinds 2018 het brandfilter gehanteerd, ontwikkeld om te
toetsen of een evenement- of communicatieconcept aansluit op de
kernwaarden die in het brandfilter zijn opgenomen: actief - maakbaar -
speels.
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Advies en (financiële) ondersteuning tijdens Corona

Net als 2020 was 2021 een jaar waarin de maatregelen tegen verspreiding van
het coronavirus voor veel extra vragen en behoeftes zorgden. Naast individuele
adviesgesprekken met organisatoren heeft het team van Netwerk Zoetermeer het
initiatief genomen om te zorgen voor meer mogelijkheden om evenementen en
culturele en maatschappelijke activiteiten te organiseren.

Centraal evenemententerrein met coronafaciliteiten
In opdracht van Bureau Citymarketing heeft Netwerk Zoetermeer samen met
enkele festivalpartners de mogelijkheden uitgewerkt om tot een centraal
gefaciliteerd evenementen- en festivalterrein te komen. Er is geïnventariseerd
welke faciliteiten organisatoren nodig hebben voor het succesvol realiseren van
hun festival, of dit nu een bestaand Zoetermeers festival is of een geheel nieuw
concept. Hiermee is een configuratie uitgewerkt voor een evenemententerrein,
waar branche-breed gebruik van gemaakt kan worden, zodat aanbieders veilig
en verantwoord hun evenement kunnen organiseren.
Door het centraal inkopen van productie en corona-specifieke diensten, ontstaat
een kostenvoordeel voor de organisatoren, efficiency in de marketing en
promotie van het programma en er wordt voorkomen dat evenementen worden
geannuleerd vanwege gebrek aan kennis, mogelijkheden of tijd.
Vanwege de versoepelingen medio 2021 was uitvoering van het plan niet nodig.
Het is gearchiveerd, mocht een nieuwe situatie van beperkingen zich voordoen.

Financiële garantstellingen en andere initiatieven
In 2021 is toch nog aan 23 evenementen en activiteiten een garantstelling
afgegeven. In het geval een evenement geannuleerd moest worden, of moest
worden verplaatst naar 2022, is de mogelijkheid geboden eventuele
annuleringskosten uit het garantstellingenfonds te voldoen.

Cultuur079
Het initiatief CultuurZomer heeft ook in 2021 gevolg gekregen, nu onder de naam
Cultuur079. Deze initiatieven worden op de volgende pagina beschreven.
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CultuurWinter Zoetermeer

Na het succes van de CultuurZomer in 2020, werd in de
lockdown in september 2020 besloten om een CultuurWinter
2020/2021 mogelijk te maken. Verschillende culturele
partners en partijen werden samengebracht en binnen de
geldende maatregelen werden er weer veel culturele
evenementen en activiteiten georganiseerd.
Tot en met februari 2021 werd er door samenwerking, slimme
oplossingen, inzet van technische middelen en heel vele
creativiteit, alles op alles gezet om een gevarieerd en
aantrekkelijk programma voor de stad te maken.

CultuurZomer Zoetermeer

De CultuurZomer werd in 2021 voor de tweede maal
georganiseerd. Weer was er sprake van een succesvolle
periode vol samenwerking, vernieuwingen en bijzondere
projecten. Samen met de gehele branche heeft Netwerk
Zoetermeer bijgedragen aan mooie en creatieve ideeën voor
de stad.
Samen met het Cultuurfonds Zoetermeer en de gemeente
zijn financiële middelen bij elkaar gelegd en zijn er samen
met alle partners in de stad opnieuw mogelijkheden
gecreëerd voor de sector.
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3. Organiseren van
Evenementen & Festivals
Al bijna 30 jaar organiseert Netwerk Zoetermeer in de samenwerking met de
gemeente Zoetermeer, als basis van het evenementenprogramma in
Zoetermeer, zelf ook festivals en evenementen. In het eigen aanbod
bevinden zich beeldbepalende evenementen festivals met een regionale
aantrekkingskracht, zoals Bodega Norton Culinair Zoetermeer en het
Bevrijdingsfestival Zoetermeer. Dit gebeurt professioneel en veilig, terwijl
tegelijkertijd het creatieve team de aanhoudende behoefte benut om te
vernieuwen en om toffe nieuwe evenementconcepten te bedenken.
Hierbij wordt sinds 2018 continu het brandfilter gehanteerd, ontwikkeld om te
toetsen of een evenement- of communicatieconcept aansluit op de
kernwaarden die in het brandfilter zijn opgenomen: actief - maakbaar -
speels.

Het verbod dat in 2020 vanwege corona werd ingesteld voor evenementen
was ook in dit jaar voor een groot gedeelte van kracht. Ondanks dat
aangepaste concepten zijn voorbereid bleek pas aan het einde van de
zomer dat een aantal evenementen met publiek mogelijk waren. Deze zijn op
aangepaste wijze, toch georganiseerd.

Netwerk Zoetermeer heeft de gehele coronaperiode, binnen de geldende
maatregelen, onderzocht wat er wél mogelijk was! Bestaande evenementen
zijn in een andere, werkbare vorm georganiseerd en daarnaast zijn nieuwe
(online) initiatieven bedacht en ontwikkeld. Dit heeft alsnog geleid tot een
aantrekkelijk evenementenaanbod, verzorgd door het team van
coördinatoren. De georganiseerde evenementen worden op de volgende
pagina’s beschreven.
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Bevrijdingsdag Zoetermeer
Dit jaar was het niet mogelijk om live op een feestelijke Markt groots met elkaar de vrijheid te vieren. Wel was het mogelijk om via een
livestream het vrijheidsfeest bij de Zoetermeerders te brengen, vanuit diverse bekende locaties in de stad. Op Bevrijdingsdag 2021
beleefde de stad een onverwachte, maar memorabele versie van het Bevrijdingsfestival Zoetermeer.

In het Stadstheater lag de focus op een vrolijk kinderprogramma voor Zoetermeerders onder de 12 jaar. Zo was er de Telekids Discoshow
vol herkenbare dansjes en performer Dirk Scheele met de liefste liedjes voor de allerkleinsten.

Vier prachtige bands maakten er in de avond een feestje van vanuit Cultuurpodium Boerderij. Rondé zorgde voor de opening, Typhoon
was de energieke headliner en Son Mieux sloot de avond af. Tussen de bands door knalde zoals altijd de PlusSupportAct.

Deze editie was er eentje om niet snel te vergeten. Ook werd er ontdekt hoe belangrijk het is om samen met alle partners uit de stad
goed samen te werken en te zoeken naar mogelijkheden. Samen hebben we het voor elkaar gekregen.
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UITparade

De UITparade werd dit jaar in een ander jasje gestoken.
Vanwege de coronamaatregelen was een live editie helaas
niet mogelijk. Vanuit het culturele veld werd duidelijk dat het
creatieve proces werd gemist na maanden van stilstand.
Daarom is er gekozen voor een livestream vanuit het
Stadstheater. De optredens werden op bijzondere theatrale
locaties gespeeld en opgenomen. 1.062 mensen hebben de
livestream vanuit huis gevolgd.
Er werd samengewerkt met Erik Wildeman Visuals,
Storytellers, Scylla Theaterproducties, Cadenze Theater-
opleidingen, Ties&Tom, Glodi Mbwete en het Stadstheater.

Wandeltocht Zoetermeer

Op zaterdag 7 augustus 2021 werd voor de zestiende keer de
Wandeltocht Zoetermeer georganiseerd. Met wandel
afstanden tussen de 5 en 40 kilometer is dit gezellige
wandel-evenement steeds geschikt voor zowel beginnende
als gevorderde lopers.

De Wandeltocht wordt ieder jaar georganiseerd in
samenwerking met de Sportief Wandelgroep Zoetermeer.
Het evenement trekt jaarlijks honderden wandelaars van
zowel binnen als buiten Zoetermeer. Dit jaar namen ruim 500
wandelaars deel.
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Gluren bij de Buren

Tijdens Gluren bij de Buren vinden er constant ontmoetingen
plaats: tussen artiesten, woonkamereigenaren, hun familie
en vrienden, buurtbewoners en ander belangstellend
publiek. Ook zijn enkele maatschappelijke en culturele
instellingen betrokken bij dit evenement. Met name het tot
stand brengen van ontmoeting tussen bewoners in de eigen
buurt en het versterken van de onderlinge sociale banden
zijn belangrijk doelen.

Gluren bij de Buren is georganiseerd op zondag 5 september
2021. Ondanks de maatregelen kon deze dag toch doorgaan,
aangezien er een tuineditie werd georganiseerd waar er
steeds buiten op voldoende afstand van de verschillende
optredens kon worden genoten.

In totaal openden er 35 tuinen, waar 105 optredens te
bezoeken waren. De tuinen hadden gemiddeld 21 bezoekers
per optreden. Een mooi resultaat in deze gekke tijd!
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Adventure Run Zoetermeer

In 2021 werd voor de eerste keer de Adventure Run Zoetermeer georganiseerd met als thema: Superhelden. De Adventure Run was tevens de
opening van de Nationale Sportweek in Zoetermeer. Er kon gekozen worden voor een route van 5 of 10 kilometer, de groepen werden in
tijdsblokken verdeeld zodat er steeds een veilige start was. Iedereen die meedeed mocht zelf kiezen of de hele loop werd gerend of rustig
gewandeld. Op de route waren leuke activiteiten te vinden die werden begeleid door de sport- en vrijetijdsaanbieders uit de stad. Denk aan
boogschieten, golf, lasergamen of basketballen.
Gezinnen, sportclubs, collega’s, buren en vrienden zochten elkaar op om samen mee toe doen met deze run. De zonnige dag werd een groot
sportief succes die zeker voor herhaling vatbaar is voor de komende jaren.
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Festival Klassiek Zoetermeer

Met veel partners in de stad werd ook dit jaar weer een
prachtige editie van Klassiek Zoetermeer georganiseerd. Een
meerdaags festival waar klassieke muziek toegankelijk werd
gemaakt voor alle leeftijden.

Op diversie locaties in de stad kon je gratis optredens
bijwonen, workshops volgen en meedoen met andere
activiteiten in het thema ‘Klassiek’.

Activiteiten Klassiek Zoetermeer

• Gratis workshops in samenwerking met het CKC: Klassiek
Ballet, Opera Zingen, Dirigeren en Schilderen op klassieke
muziek.

• Peutervoorlezen met een klassiek thema in de Bibliotheek.
• Een gratis concert in de Oude Kerk met Trio Bardac en

violiste Camilla van der Kooij & pianiste Josje Gouds-
waard.

• Een scholenprogramma in samenwerking met het CKC.
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Halloween Kermis
Ook in 2021 stond de najaarskermis van zaterdag 23
tot en met 31 oktober 2021 volledig in het teken van
Halloween. De najaarskermis sloot daarmee aan op
de vele Halloween- en griezelactiviteiten rondom
Halloweenstad Zoetermeer.

Jong en oud kon genieten van uitdagende,
verrassende en spannende attracties, zoals de Para
Jump, botsauto’s, de Polyp en Volcano Power. Voor
de kleine bezoekers waren er ook verschillende leuke
attracties zoals een draaimolen en trampolines.

Prikkelarme Kermis

Ook werden er verschillende themadagen
georganiseerd, zoals een kortingsdag, een
familiedag en uiteraard een prikkelarme kermis. De
prikkelarme kermis wordt speciaal voor
kermisgasten georganiseerd die last ondervinden
door de vele prikkels. Zo werden de lichten gedimd
en werd er minder geluid gemaakt.

De Halloweenkermis is georganiseerd op het
Evenemententerrein aan de Van der Hagenstraat.
Dankzij mooi weer kijken de kermisexploitanten
terug op een geslaagde afsluiting van het
kermisseizoen.

Kunst- & Cultuurprijs
Jaarlijks verzorgt Netwerk Zoetermeer de
organisatie van de Kunst- & Cultuurprijs. Het was
voor de inwoners van Zoetermeer wederom mogelijk
om kandidaten aan te dragen. Het nomineren en
het kiezen van de winnaar van de Kunst- &
Cultuurprijs wordt sinds 2020 bepaald door een
deskundige vakjury.

Ook is een extra prijs toegevoegd: de Stimulerings-
prijs Opkomend Talent. Een prijs om waardering uit
te spreken voor de opkomende talenten van
Zoetermeer.

Prijsuitreiking in het nieuwe jaar

De prijsuitreiking vond dit jaar voor het eerst in het
volgende jaar plaats. Zo maakt iedereen kans, ook
de kandidaten die in de laatste maanden van het
afgelopen jaar hun uitvoeringen hebben.

Op 23 februari 2022 vond de uitreiking plaats in het
Stadstheater. Het ‘Bronzen Visdiefje’ en het
bijbehorende geldbedrag werd uitgereikt aan
Histoire du Soldat, een unieke samenwerking tussen
het Ebony Ensemble en acteur Laurens de Groot.
Harpe Davids ging er met de Stimuleringsprijs
vandoor, vanwege het project Harpe Davids
Unlimited.
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Team

Ruud Steggerda
Directeur

Maak kennis met ons team van creatieve dienstverleners die van elke werkdag weer een feest probeert te maken. 

Lutina Roerig
Manager projecten

Angela Adriaanse
Office & Businessclub

Marjolein Haars
Office & Events

Caroline de Winter
Events & Cultuur

Jeffrey de Bake
Events

Manon Kooman
Content

Inge de Weerd
Marketing & Communicatie
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Bestuur

Charlie Aptroot
Voorzitter

Ons onbezoldigd bestuur van de stichting was in 2021 als volgt samengesteld:

Benita van Wegen
Vice-voorzitter

Harm Mars
Penningmeester

Danny Nomen
Secretaris

Astrid van der Does
Bestuurslid

Sebastiaan Smits
Bestuurslid

Niek Brinkman
Bestuurslid

Robbert Roos
Bestuurslid

Geoffrey Tetro
Bestuurslid
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Volg ons

Contactgegevens
Netwerk Zoetermeer

Eerste Stationsstraat 97a
2712 HE Zoetermeer

079 316 1616

info@netwerkzoetermeer.nl
www.netwerkzoetermeer.nl

Fotografie

Alina Krasieva Photography, X10C (Chris Lans), Wim van Ijzendoorn, 
Caroline de Winter, Archief Netwerk Zoetermeer, Gemeente Zoetermeer.

https://twitter.com/Netwerk079
https://www.facebook.com/NetwerkZoetermeerBusiness/?show_switched_toast=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&locale=nl_NL
https://www.instagram.com/netwerk079_business/
https://www.linkedin.com/company/netwerkzoetermeer/
https://www.youtube.com/channel/UCivqpjDVEnXGgU9ZIbAs4Fg
https://www.facebook.com/NetwerkZoetermeerEvents
https://www.instagram.com/netwerk079_events/

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26

