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Inleiding
Voorgeschiedenis
Op 28 juni 1787 reisde Prinses Wilhelmina van Pruisen, in het geheim, met een klein gezelschap
vanuit het oranjegezinde Nijmegen naar Den Haag.
Het doel van haar reis was om het merendeels patriotse Hollandse Staten te vragen haar man
Stadhouder Willem V terug te laten keren naar Den Haag.
Het was in september 1785 geweest dat Willem V de stad Den Haag ontvluchtte nadat de patriotse
beweging steeds meer de overmacht kreeg in hun quest naar een stadhouderloze Hollandse staat.
Het nieuws van de reis bereikte ook het Goudse vrijkorps wat in Hekendorp, bij de strategisch
gelegen Goejanverwellesluis haar hoofdkwartier had gekozen. In de vroege ochtend van 28 juni werd
de Prinses met haar gezelschap door soldaten van het Vrijkorps staande gehouden in de Vlist en
uiteindelijk hebben zij hun naar Hekendorp begeleidt waar zij gedurende enkele uren zijn
opgehouden in de (kaas)boerderij van Adriaan Leeuwenhoek.
Het nieuws van de aanhouding wekte in geheel Europa grote opschudding en het was uiteindelijk de
broer van de Prinses, de Pruisische koning Frederik-Willem II, die met zijn Pruisische leger in
september 1787 met een inval een einde maakte aan de patriotse beweging.

Motivatie / aanleiding project, welke probleem‐ of vraagstelling is aan de orde?
Deze gebeurtenis heeft grote invloed gehad op het politieke landschap zoals dat destijds ingevuld
werd door de Republikeinen en de Oranje gezinde. Het had niet veel gescheeld of er was een
Europese oorlog uitgebroken en was het Koningshuis (zoals wij dat nu kennen) er niet geweest.
Dit feit willen wij samen met en voor de Hekendorpers herdenken en wel om de volgende redenen;
- wij hopen hiermee onder de Hekendorpers een gevoel van saamhorigheid te creëren / te
vergroten,
- wij vinden het belangrijk dat de jeugd van Hekendorp het verhaal van de aanhouding door kan
vertellen,
- wij willen de Hekendorpers en geïnteresseerden een plezierige / leerzame dag aanbieden,
- de Burgermeester van Oudewater (zelf een historicus) hecht er ook grote waarde aan dat dit feit
herdacht wordt en heeft ons gemotiveerd om dit op te pakken,
- wij het leuk vinden om het te organiseren.
Waar staan we nu?
Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de plannen (Financiën, Draaiboek, Veiligheidsplan,
Vergunningen, etcetera). Als deze grotendeels zijn uitgewerkt en goedgekeurd dan willen we de
uitwerking door Hekendorpers laten uitvoeren, i.e. Verenigingen, de School, Inwoners.
Wij hebben nauw contact met de gemeente Oudewater en diverse andere instanties. Een hoop
mensen zijn al geënthousiasmeerd en hebben toegezegd mee te willen werken.
De focus ligt momenteel op het rond krijgen van de financiën en het verkrijgen van een vergunning
voor het evenement, voor het laatste is het van belang dat de gemeente (Politie, Brandweer, et
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cetera) het veiligheidsplan (waar ten tijde van schrijven van dit document aan gewerkt wordt),
goedkeurt.

Huidige situatie
Veel oudere bewoners van Hekendorp zijn zich bewust van de aanhouding, echter zijn zij zich niet
bewust van de achtergrond, de aanleiding en de gevolgen.
Van de schoolgaande kinderen mag aangenomen worden dat zij niet al te veel kennis hebben
aangaande de aanhouding.
Hekendorp is een kleine gemeenschap (ongeveer 700 inwoners) met weinig voorzieningen, maar met
een redelijk actief verenigingsleven. Elke vereniging heeft zo zijn eigen doelstellingen en
leden/aanhangers, er is echter niet iets wat de verschillende verenigingen verbindt. Veel
verenigingen worden daarentegen bestuurd door een select groepje Hekendorpers die het belang
(vergroten van de leefbaarheid) van een bloeiend verenigingsleven inzien.

Projectdoel
Hoofddoel
Het belangrijkste wat wij hopen te bereiken is dat wij met name de Hekendorpers een plezierige en
leerzame evenement, verspreid over 2 dagen kunnen bezorgen waarbij de saamhorigheid in de
Hekendorpse gemeenschap wordt vergroot.

Nevendoelstellingen
Door de Hekendorpse gemeenschap, i.e. verenigingen, basisschool en inwonenden hier actief bij te
betrekken hopen wij tevens te bereiken dat;
• De Hekendorpers met trots naar hun dorp kijken,
• De Hekendorpse basisschool een actieve bijdrage hierin heeft door de aanhouding ook in haar
lesprogramma mee te nemen. Het onderzoek wat de schooljeugd zelf uitvoert vormt de basis
voor cursusmateriaal wat de school in de toekomst kan (her)gebruiken,
• De op de school aanwezige schoolplaat van de aanhouding wordt herstelt / vervangen zodanig
dat deze op school een prominente plaats kan krijgen,
• De Hekendorpse jeugd het verhaal van de aanhouding na kan vertellen.

Resultaten
Het verenigingsleven in Hekendorp is een belangrijk podium voor de inwoners van Hekendorp om (1)
het dorp leefbaar te houden en (2) de bewoners een gevoel te geven ergens bij te horen. Door
samen te werken voor het programma van 13 en 14 september 2019 wordt dit deels al bereikt
Wij hopen zoveel als mogelijk verenigingen bij dit initiatief te betrekken, de volgende instanties /
verenigingen hebben al toegezegd mee te helpen bij de organisatie;
- de openbare basisschool “Goejanverwelle”,
- de Hekendorpse Oranjevereniging,
- de Hekendorpse Toneelvereniging,
- verenigingsgebouw “de Boezem”,
- de Hekendorpse IJsclub,
de volgende verenigingen gaan we nog benaderen;
- de speeltuinvereniging “de Bijenkorf”,
- de Sinterklaas vereniging,
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-

de bejaarden GYM.

Reikwijdte
•

Op welke doelgroep(‐en) is het project gericht (b.v. ouderen, jongeren, vrouwen, sector)?

Met het evenement richten we ons in eerste instantie op de Hekendorpers, de kinderen van de
basisschool maar zeker ook geïnteresseerden uit de omtrek / regio of elders.
•

Op welk geografisch gebied heeft het project betrekking?
Hekendorp; Oost- en Westkade, Onder- en Bovendijk, Goejanverwellesluis

•

Wordt er samengewerkt met andere AVP‐gebieden, zo ja welke?
N.v.t.

•

Maakt het project onderdeel uit van een groter project of programma? Zo ja, geef aan welk.
N.v.t.

Uitvoering
Beschrijving uit te voeren werkzaamheden
Het programma voor 13 en 14 september 2019 is in hoofdlijnen vastgesteld. Het is nu zaak om (1) de
financiën rond te krijgen en om (2) de vergunningen voor het evenement rond te krijgen.
Het kernteam komt geregeld (1x / 2 a 3 weken) bij elkaar om de voortgang van diverse activiteiten te
bespreken, te denken valt hierbij aan;
- Overleg met school,
- Overleg met de gemeente,
- Overleg met notaris,
- Overleg met verenigingen voor hun deel-inzet,
- Overleg met de lokale horeca (café en verenigingsgebouw),
- Overleg met re-enactment groep(en),
- Inzet faciliteiten, zoals parkeergelegenheid, toiletten, marktkraampjes, wegafzettingen,
- Inzet EHBO, verkeersregelaars,
- Huur van diverse zaken, zoals koets, paarden en kostuums.

Betrokken organisaties / samenwerkende partners en hun rol in het project
Vanuit de gemeente hebben wij een eerste aanspreekpunt v.w.b. vergunningen (veiligheid en
afzettingen) en administratieve processen. Verder hebben zowel de burgemeester als de wethouder
aangegeven dat zij graag op regelmatige basis op de hoogte gehouden willen worden van de
voortgang en evt. belemmeringen.
Een groot deel van de Hekendorpse verenigingen zijn of worden benaderd voor een actieve bijdrage
bij het organiseren van dit evenement.
Alhoewel het lastig blijft een schatting te maken van het aantal deelnemers bij de voorbereiding en
het weekend van 13-14 september 2019 hopen we toch over beiden dagen tussen de 500 en 1000
deelnemers te ontvangen.
Diverse instanties zijn of worden benaderd voor een financiële bijdrage.
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Risico’s en onzekerheden
In het kader van dit project is vanuit een veiligheidsperspectief een risicoanalyse uitgevoerd, deze is
gedocumenteerd in het veiligheidsplan.
In relatie tot het rond krijgen van het project zijn daarnaast ook een aantal onzekerheden onderkent
die hier benoemt worden;
- Het niet rond krijgen van de financiën,
- Het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Om de financiën rond te krijgen hebben wij een aantal organisaties aangeschreven met een donatie
verzoek. Dit zijn met name organisaties die culturele activiteiten ondersteunen. Daarnaast hopen wij
met het organiseren van een sponsordiner en een kaas- en wijnavond in de zomer van 2019 ook
gelden binnen te halen.
Mochten wij de begroting niet sluitend krijgen dan zal dat er toe leiden dat het programma in zijn
geheel of gedeeltelijk aangepast zal worden.
Gelet op de goede contacten met de gemeente wordt de verwachting uitgesproken dat met name op
het gebied van benodigde vergunningen er een goede samenwerking zal zijn om het e.e.a. rond te
krijgen.

Planning
•

Startdatum voorbereiding, aanbesteding, oplevering, afsluiten project
De eerste ideeën voor dit evenement zijn tijdens koningsdag 2017 ontstaan, waarbij de
burgermeester informeerde bij de Oranjevereniging dit te organiseren.
Vervolgens zijn een aantal maanden voorbij gegaan waarin er met een klein gezelschap wat
vrijblijvend is gebrainstormd over hoe dit aan te pakken.
Na de zomervakantie van 2018 is het e.e.a. concreter geworden en is er een concept plan uitgewerkt,
waar nu invulling aan gegeven wordt. Het is ook vanaf dit moment dat het e.e.a. met meer structuur
wordt aangepakt en de eerste ‘onder voorbehoud van financiering’ afspraken met derden worden
gemaakt.
Het project kent zijn voltooiing op 14 september 2019 als de aanhouding herdacht is.
Na 14 september zal de organisatie nog een keer bij elkaar komen om te evalueren.

Communicatie & PR
Algemeen
We willen ons evenement via sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) zo bekend mogelijk
maken. Ook willen we via sociale media mensen oproepen mee te doen met de voorbereidingen,
actief te zijn en het evenement te bezoeken.
Daarnaast willen we gebruik maken van publicatie mogelijkheden in de lokale krant (de IJsselbode)
die huis-aan-huis bezorgd wordt. Verder zijn er plannen om via RTV Utrecht een of meerdere
aankondigingen / publicaties te doen. Uiteraard zal het evenement opgenomen worden in de
evenementenkalender en zal er een publicatie zijn op de site Oudewater.net.
Wilhelmina als gastvrouw
Daarvoor lijkt het een goed idee om die boodschap te verspreiden vanuit de persoon van Wilhelmina
van Pruisen. Zij is op die dag de centrale figuur, de gastvrouw van het dorp. Mensen kunnen haar via
die sociale media wat meer leren kennen en via haar vernemen van de voorbereidingen voor het
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evenement. Op de dag zelf kan ze via sociale media mensen wijzen op onderdelen, routes en
afsluitingen.
Sneeuwbaleffect via sociale media
We willen natuurlijk dat de prinses op Facebook, Twitter en Instagram zoveel mogelijk mensen
bereikt. Daarom zijn de accounts nu al geactiveerd en worden ze ingevuld. Dat heeft ook een andere
reden: we willen tegen de tijd dat het evenement er echt aankomt graag een sneeuwbaleffect,
waarbij er binnen korte tijd heel veel mensen aanhaken. Om dat goed te laten verlopen, heeft de
prinses een fanbase nodig, een groep mensen die al langere tijd volgers en vrienden van de prinses
zijn. Een sneeuwbaleffect ontstaat niet vanuit het niets en wordt groter naarmate de kern, het begin,
groter is. Vandaar dat de prinses nu al behoorlijk actief is op Facebook, Twitter en Instagram.
Tijdlijn
Eerst een 'kleine campagne', waarin de prinses volgers oproept actief te werven en een paar
kleinigheden weggeeft aan mensen die zich erg inspannen. Planning: voorjaar 2019.
Om budget binnen te halen, willen we een prinselijk diner organiseren, waarbij gasten een diner
voorgeschoteld krijgen met gerechten uit 1787. (De prinses was een groot liefhebber van gevogelte
en dronk - zoals destijds de gewoonte - bier bij de maaltijd) Ook dat evenement wordt via sociale
media aangekondigd en ook daar zal de prinses haar opwachting maken en de gasten welkom heten.
Planning: begin van de zomer 2019.
Verder komt er via de sociale media een prijsvraag, waarbij de winnaar een boek krijgt. (Een biografie
over de prinses is er niet, maar we kunnen daarvoor 'Cupido en Sideron' van Esther Schreuders
gebruiken, dat gaat over het leven van twee zwarte huisknechten aan het hof van Wilhelmina en
Willem V). Daarmee kunnen we de regionale media bereiken. Planning: op het moment dat we meer
concreet weten over de invulling van het evenement, liefst voorjaar 2019.
Daarna maken we een promotiefilmpje, waarbij de prinses de hoofdrol speelt. We willen dit filmpje
viral laten gaan, om in een 'grote campagne' zo zoveel mogelijk mensen ineens te bereiken. In
dezelfde week bieden we volgers en vrienden de mogelijkheid tot een 'meet and greet' met de
prinses. Daarbij worden kaarten voor het evenement verloot. Ook nodigen we de regionale (en
landelijke) media uit voor een interview met de prinses. Planning: begin september 2019.
Tijdens het evenement zelf zal de prinses vooral twitteren over routes en aanvangstijden. Facebook
wordt door weinig gebruikers mobiel ingezet als informatiebron, terwijl twitter zich daar juist wel
voor leent. Aan het einde van het evenement dankt de prinses via sociale media iedereen die
meegewerkt heeft en die het evenement heeft bezocht.

Projectorganisatie
Rechtsvorm
Formeel zijn we geen vereniging of stichting. Vanuit oogpunt van aansprakelijkheid et cetera
opereren we onder de vlag van de Hekendorpse Oranjevereniging.
Opmerking: Ten tijde van schrijven van dit plan is de Oranjevereniging van Hekendorp bezig met een
wijziging van Vereniging naar Stichting. Dientengevolge zullen ook statuten bij notariële acte worden
opgesteld en wordt de stichting onder een nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Deelnemers
Naam
Jaap van Pooij

Vereniging
Stichting Oranjevereniging Hekendorp
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Rol
Programma Plan / Aansturing

Richard Grootbod
Ineke Rooimans
Ruud Rooimans
Heleen de Groot

Platform Hekendorp
Hekendorpse Toneelvereniging
Hekendorpse Toneelvereniging
Hekendorpse IJsclub

Programma Plan / Aansturing
Programma Plan / Aansturing
Programma Plan / Aansturing
Programma Plan / Aansturing

Vrijwilligers
Om deze herdenking te doen laten slagen zijn vele vrijwilligers nodig.
- Verenigingen worden benaderd,
- Er komt een informatie avond voor de bewoners,
- Platform Hekendorp betrekken?

Vergaderingen
Van de vergaderingen zullen notulen gemaakt worden en er wordt een actie- en besluitenlijst
bijgehouden. Er zal op regelmatige basis overleg gevoerd worden.

Gemeente
Vanuit de gemeente is Janneke Steens eerste aanspreekpunt vwb vergunningen en administratieve
processen. Ten tijde van schrijven van dit document wordt de laatste hand gelegd aan een
veiligheidsplan wat als basis zal dienen voor diverse vergunning aanvragen.
Burgemeester Pieter Verhoeven en wethouder Bob Duindam worden op regelmatige basis op de
hoogte gehouden van voortgang en evt. belemmeringen.

Verzekeringen
Er zal een aparte evenementen verzekering afgesloten moeten worden;
- Aansprakelijkheid
- Schade (deelnemers, bezoekers)
- ..

Documenten
Documenten worden op OneDrive bijgehouden.

Kosten
Onderstaande tabel laat de geschatte kosten per categorie zien en het totaal van de categorieën.
Kosten Categorie
Voorbereiding
Inzet Vrijwilligers
Inhuur Derden
BTW totaal
Totaal

Aantal
326 uur

Kosten
€ 2.105,27
€ 7.172,00
€ 9.322,97
€ 1.229,24
€ 19.829,48

Opmerkingen
- BTW is niet verrekenbaar, maar wordt daar waar van toepassing wel apart benoemd.
- Zie bijlage “Begroting - Prinses en Patriot”, waarin een detail-overzicht is opgenomen van, op
dit moment alle voorziene kosten die met de uitvoering van het project te maken hebben.
- De Inzet Vrijwilligers betreft hier de activiteiten voor Opbouw, Afbouw en Ondersteuning op
13 en 14 September. Detail uitwerking in “Begroting - Prinses en Patriot”, tabblad “Detail
uren Uitvoering”. Deze uren zijn gekapitaliseerd tegen een tarief van € 22/uur.
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-

Als onderdeel van de voorbereiding zijn ook vele vrijwilligers uren ingeschat, in totaal zijn er
280 vrijwilligers uren onderkend. Deze hebben we voor een klein deel (22 uur)
gekapitaliseerd en opgenomen als kostencomponent als onderdeel van Voorbereiding. Detail
uitwerking in “Begroting - Prinses en Patriot”, tabblad “Detail uren Voorbereiding”. Deze
uren zijn gekapitaliseerd tegen een tarief van € 22/uur.

Financiën
Om het project te financieren worden de volgende inkomstenbronnen geidentificeerd;
- Subsidies en donaties
- Eigen bijdrage (co-financiering)
- Omzet uit inkomsten genererende activiteiten.
Onderstaande tabel laat de geschatte inkomsten per categorie zien en het totaal van de categorieën.
Inkomsten Categorie
Subsidies en donaties
Eigen bijdragen
Omzet uit Activiteiten
Totaal

Inkomsten
€ 7.238,48
€ 6.096,00
€ 6.495,00
€ 19.829,48

Subsidies en donaties
Zie bijlage “Begroting - Prinses en Patriot”, tabblad “Detail subsidie aanvragen” waarin een detailoverzicht is opgenomen van alle aangevraagde subsidies en de status van de respectievelijke
aanvragen.
Er is bij een paar fondsen subsidie aangevraagd, de verwachting is echter dat deze fondsen een veel
kleiner bedrag of geen bedrag toekennen danwel pas in 2020 tot uitbetaling overgaan.

Eigen bijdragen
Voor het grootste gedeelte zal het project gefinancierd gaan worden aan de hand van inzet van
vrijwilligers (hiervoor wordt een urenstaat bijgehouden).
Van de 326 uur aan vrijwilligersuren wordt 85% als eigen bijdrage gerekend.

Omzet uit Activiteiten
Daarnaast hopen wij inkomsten te genereren door middel van;
- een sponsordiner, te organiseren in maart 2019,
- de verkoop van drank op de kaas- en wijnavond van 13 september en van verkoop van drank
op 14 september zelf,
- de verkoop van parkeerkaarten,
- de verhuur van marktkramen.
Deze overige opbrengsten laten zich moeilijk kwantificeren omdat we daarbij sterk afhankelijk zijn
van het aantal bezoekers. Er zijn een aantal aannames gemaakt. Zie bijlage “Begroting - Prinses en
Patriot”, tabblad “Inkomsten”.

Bankrekening
Voor het ontvangen van gelden en doen van uitgaven zal specifiek voor dit evenement een
bankrekening geopend worden. Dit zal een rekening zijn die door Stichting Oranjevereniging
Hekendorp beheerd zal worden.
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Beheer van de resultaten
Naar aanloop van het evenement zal de basisschool gedurende een aantal weken (begin schooljaar
2019) aandacht besteden aan de aanhouding, dit alles vanuit het thema “alles is anders …,
geschiedenis van Hekendorp”. Het zijn in eerste instantie de kinderen zelf die aan de hand van
onderzoek materiaal verzamelen en kennis opdoen over het onderwerp. Er zal met de school
overlegd worden in hoeverre het (les)materiaal bewaard kan blijven voor toekomstige leerdoeleinden. Tevens zal er een gastles door de organisatie verzorgd worden, enig materiaal wat
hierbij gebruikt wordt zal ook aan de school overhandigd worden. Op school is momenteel een
schoolplaat van de aanhouding aanwezig, deze is echter beschadigd en niet zichtbaar voor de
kinderen. Er zal gekeken worden in hoeverre de schoolplaat hersteld kan worden zodat deze weer in
zijn volle glorie op school opgehangen kan worden.
Voor de rest wordt niet voorzien dat het evenement enige materiële of immateriële producten zal
opleveren. Mocht dit toch het geval zijn dan zal in eerste instantie de Oranjevereniging van
Hekendorp hiervan de eigenaar zijn. Er zal dan wel bekeken worden in hoeverre deze producten ten
dienste van de Hekendorpse gemeenschap (Verenigingen, School) gesteld kunnen worden.

Locatie
Hieronder staat geel gearceerd aangemerkt waar de hoofdactiviteiten op 13 en 14 september zullen
plaats vinden.

Hekendorp

Wijze van aanbesteding
De indiener van een subsidieverzoek dient zelf goed uit te zoeken of regels voor aanbesteding van
toepassing zijn en zo ja welke.
N.v.t.

10

