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Voorwoord 

De organisatie van KunstRondeVenen kijkt terug op 

een zeer geslaagde tweede editie van deze 

tweejaarlijkse open atelier route. Naar schatting 

2000 mensen bezochten de ateliers en 

expositieruimtes van bijna 70 lokale kunstenaars. 

Niet alleen inwoners van De Ronde Venen 

bezochten de route, maar ook kwamen bezoekers 

van omliggende gemeenten, aangetrokken door de 

mogelijkheid om een mooie fietsroute te maken in 

combinatie met een blik op kunst, optredens en een 

persoonlijk gesprek met verschillende kunstenaars. 

De route leverde veel publiciteit op. De website 

www.kunstrondevenen.nl trok 1094 unieke 

bezoekers en de Facebookpagina van 

KunstRondeVenen werd 3695 maal bezocht. Vanaf 

oktober 2014 verschenen er al berichten in lokale 

en regionale media. In eerste instantie om lokale 

kunstenaars op te roepen tot deelname, gevolgd 

door een oproep voor lokale sponsoring. Vooral 

vanaf april 2015 spitste de persberichten zich 

meer en meer toe op aandacht voor de route zelf. 

Er werden diverse interviews op regionale radio of 

TV gegeven, waarbij telkens weer een andere 

kunstenaar werd geïnterviewd. 

De organisatie verspreidde 500 posters en 5000 

folders. 20 reclameborden trokken de aandacht 

van verkeersdeelnemers en via een dubbele 

pagina in De Groene Venen werd 

KunstRondeVenen huis aan huis onder de aandacht 

gebracht van bewoners van de gemeente.  

 

  

http://www.kunstrondevenen.nl/


KunstRondeVenen 2015 

Pagina 2 Een geslaagde route 

Inhoudsopgave 

1. Kwaliteit, resultaat en samenwerking voorop 

2. Een geslaagde route  

3. Organisatie en financiering 

4. PR en Media-aandacht 

5. Het vervolg 

Bijlagen 

 

  



KunstRondeVenen 2015 

Een geslaagde route  Pagina 3 

KunstRondeVenen 
 
V E R S L A G  VA N  D E  T W E E D E  E D I T I E  

1. Samenwerking voorop 

Meer dan 15 jaar geleden werd er voor het laatst een open atelier route gehouden in de gemeente 

De Ronde Venen. Dankzij een gezamenlijk initiatief van de kunst- en cultuurconsulenten, enkele 

kunstenaars en vereniging Atelier de Kromme Mijdrecht is de open atelier route in de gemeente in ere 

hersteld. En met succes. In 2013 ging de eerste editie van start, dit jaar gevolgd door een even 

succesvolle tweede editie.  

Nieuw was dat nu ook kunstenaars uit Abcoude en Baambrugge mee konden doen en deden. 

Daarmee is KunstRondeVenen nu een project dat gedragen wordt door deelnemende kunstenaars uit 

de gehele gemeente De Ronde Venen. Het organisatiecomité van 2015 bestaat uit acht leden, 

eveneens afkomstig uit zoveel mogelijk kernen van de gemeente. 

KunstRondeVenen is ook nog steeds een voorbeeld van een zeer geslaagde samenwerking tussen 

professionele en amateur kunstenaars. Ook deze editie nam een mix van beide groepen deel; iets 

meer amateurs dan professionals.  

De kwaliteit van de geëxposeerde kunst was deze tweede editie hoger dan vorige. Daarmee zijn we 

er van overtuigd dat onze uitgangspunten nog steeds een goede keuze zijn geweest: 

- lage drempel om ook mensen te trekken die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn 
- combineren met fietstocht 
- naast kunst, andere expressievormen, zoals muziek en dans  
- zoveel mogelijk in ateliers of galeries presenteren 
- minimaal 10 ateliers 
- laatste weekend mei (deze editie 30 en 31 mei 2015) vanwege kans op mooi fietsweer 
 

2. Weer een geslaagde route 

KunstRondeVenen 2015 vond plaats van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Op vrijdag 29 

mei werd ’s avonds een openingsfeest georganiseerd voor de sponsors, de deelnemende kunstenaars 

en andere genodigden in De Willisstee in Wilnis. Deze locatie was tevens de startruimte voor de 

route op zaterdag en zondag. De ruimte was prachtig ingericht en ook deze keer werd de opening 

verricht door de wethouder van cultuur, mevrouw Erica Spil.  

Circa 50 atelierruimtes, huiskamers en tuinen waren gedurende deze twee dagen geopend voor 

bezoekers. De ruimtes waren zichtbaar vanaf de weg door vlaggen met het logo van 

KunstRondeVenen. 70 kunstenaars waren aanwezig in deze ruimtes om hun kunstwerken te exposeren. 

In een aantal ateliers vonden bovendien andere activiteiten plaats, zoals muziek, zang en dans. 

Speciale attractie deze keer was de Kinderkaravaan. Dit was een initiatief van docenten van de 

lokale muziek- dans- en theaterschool. Kinderen van deze school trokken in deze bus langs een vijftal 

ateliers met in elk atelier een uniek optreden, geïnspireerd op de werken die daar te zien waren. In 

enkele ateliers konden bezoekers zelf creatief aan de slag met aanwezige materialen, zoals klei en 

verf.  
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2.1 De openingsavond 

De KunstRondeVenen werd feestelijk geopend 
tijdens de openingsavond op 29 mei in de 
Willisstee in Wilnis. Ongeveer 150 kunstenaars, 
sponsors, donateurs en andere genodigden 
waren aanwezig. Overdag was er door 
vrijwilligers in de expositieruimte van de 
Willisstee een prachtige expositie ingericht met 
een werkstuk van iedere deelnemende 
kunstenaar.  

KunstRondeVenen werd, net als in 2013, officieel geopend door de wethouder van 
cultuur van de gemeente De Ronde Venen, Erica Spil. Daarna was er gelegenheid 
om de expositie te bekijken.  

De avond werd verder opgeluisterd door optredens van een aantal lokale artiesten, 

waaronder de Saxofonettes, Buildyaskillz (streetdance) en Heyser Klezmer 

(zigeuner- en Joodse muziek).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werd er onder de sponsors en donateurs een kunstwerk verloot, dat 
bestond uit een collage van kleine kunstwerkjes van 10 x 10 cm, gemaakt door de 
deelnemers.  

2.2     Startlocatie 

De Willisstee was tevens de startlocatie tijdens het weekend. Gastvrouwen 
informeerden de bezoekers over de route en er waren routekaarten beschikbaar. 
Daarnaast konden de bezoekers de expositie bekijken en daarop de route 
desgewenst aanpassen. Op zaterdag werden ruim 140 bezoekers genoteerd en op 
zondag meer dan 125. 
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2.3 De route 

Op zaterdag en zondag was het de beurt aan de beeldend kunstenaars. Op sommige locaties 

konden bezoekers genieten van theater, muziek of dans. Op andere konden bezoekers weer zelf 

creatief aan de slag.  

70 gastvrije kunstenaars, verspreid over 50 locaties ontvingen gemiddeld over deze twee dagen per 

atelier 234 bezoekers. Deze mensen bezochten gemiddeld 9 ateliers tijdens de beide dagen. Het 

totaal aantal unieke bezoekers voor de totale route ligt daarmee op ongeveer 2000. Gezien het op 

zondag regenachtige weer is dit een behoorlijk hoog aantal.  

Veel bezoekers en álle deelnemende kunstenaars spraken tijdens en na afloop van KunstRondeVenen 

hun waardering uit voor de organisatie en de kwaliteit van de route.  

Het aantal te bezoeken locaties was deze keer zo hoog, dat het onmogelijk was om in twee dagen 

alle kunstenaars te bezoeken. Aan de ene kant is dit jammer, maar het dwong de bezoekers ook 

duidelijke keuzes te maken, wat juist gemotiveerd publiek opleverde. Mede daardoor is het aantal 

bezoekers per locatie waarschijnlijk lager geweest dan in 2013.  

 

  



KunstRondeVenen 2015 

Pagina 6 Een geslaagde route 

3. Organisatie en financiering 

 

Het organisatiecomité bestond uit een achttal deelnemende kunstenaars, van wie er zes ook in 2013 

al deel uit maakten van de groep die de route organiseerde. Dit heeft gezorgd voor continuïteit. 

Deze groep werd – waar nodig – ondersteund door de beide kunst- en cultuurconsulenten van de 

gemeente.  

Het organisatiecomité heeft ervoor gezorgd dat ruim twee maanden voor het evenement alle 

belangrijke zaken geregeld waren binnen financieel gezonde randvoorwaarden. In een bijlage vindt 

u de namen en taakverdeling.  

 

3.1 Taakverdeling 

Een van de kunstenaars heeft het voorzitterschap op zich genomen. Binnen het organisatiecomité 

werden verder alle noodzakelijke taken verdeeld: 

- Begroting opstellen 

- Fondsen benaderen en subsidies aanvragen 

- Sponsorwerving 

- Werving van deelnemende kunstenaars 

- Organisatie van de route als geheel 

- Oriëntatie op startruimte en organisatie opening 

- Vormgeving 

- Publiciteit 

Atelier de Kromme Mijdrecht heeft als rechtspersoon het penvoerderschap op zich genomen en was 

met een bestuurslid vertegenwoordigd in de organisatie. Deze persoon nam tevens het 

penningmeesterschap op zich. Er werden – net als in 2013 - twee begrotingen opgesteld, een ruime 

en een minimale.  

Op basis daarvan hebben vier mensen zich ingespannen om fondsen, grote financiers en lokale 

sponsors te benaderen.  

Twee mensen hebben zich bezig gehouden met het opstellen en uitvoeren van een PR- en mediaplan, 

zoals informatie voor sponsors, persberichten e.d.  

Twee mensen hebben een startlokatie gezocht, de expositie in de startruimte en de openingsborrel 

georganiseerd.  

Een van de leden van het organisatiecomité is naast kunstenaar ook grafisch ontwerper en heeft via 

zijn eigen bureau weer alle vormgeving en de herziening van de informatie op de website op zich 

genomen. Doordat hij – net als in 2013 – weer een deel van de personele inzet sponsorde, kon op 

een aantal grote uitgavenposten bespaard worden.  

 

3.2 Financiering – de werving van financiers en sponsors 
Dankzij de donaties van dezelfde grote financiers als in 2013, hebben we een solide basis kunnen 

leggen onder de financiering van KunstRondeVenen. We noemen hier Grafisch ontwerpbureau Tweed 

uit Vinkeveen, Gemeente De Ronde Venen, het KF Heinfonds, het Rabo Dichtbij fonds, SC Johnson 

Europlant, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Ronde Venen Fonds.  

Daarnaast hebben lokale bedrijven en organisaties gesponsord in geld of natura. Tot slot hebben we 

ook in ons persoonlijke netwerk nog wat geld binnen kunnen halen via een eenvoudige 

“crowdfunding” via de e-mail en via collectebussen en een donateursplan. Dit heeft alles bij elkaar  

€ 2619,13 opgebracht.  

  
Voor de financiers hebben we dezelfde tegenprestaties gebruikt als in 2013: voor minimaal € 50,00 

aan geld of diensten werden logo en link naar de website van bedrijven op de homepage en later 
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op een aparte sponsorpagina van de website van KunstRondeVenen geplaatst. Bij minimaal € 500,00 

werd het logo ook opgenomen op de posters en folders en waren ze zichtbaar op alle pagina’s van 

de website. Daarnaast werden alle sponsors uitgenodigd voor een openingsborrel op de 

vrijdagavond voor de route.  

 
3.3 Financiering – de eigen bijdrage van deelnemers 
Een ander deel van de financiering van de route was afkomstig van de eigen bijdrage van 

deelnemende kunstenaars. Deze bedroeg deze keer € 35,00 per persoon. 

Omdat er veel meer kunstenaars meededen dan vooraf ingeschat (70 in plaats van 40), leverde dit 

een aanzienlijk hoger bedrag op: € 2510,00. 

 
3.4 Financiering – de verantwoording 
KunstRondeVenen is uiteindelijk met een bedrag van € 13.354,41 gerealiseerd. Dit is ruim € 1600,00 

boven de oorspronkelijke begroting, maar daar staat tegenover dat we dankzij alle financiers en 

sponsors een meer dan sluitende begroting hebben gerealiseerd. In een bijlage is de begroting en 

realisering opgenomen. Met de toegezegde garantiesubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 

komen we nu, ten opzichte van de uitgaven, uit op een begrotingsoverschot van € 378,85, exclusief 

de nog toegezegde gelden.  

 
Het grootste deel (ongeveer tweederde) van de donaties is besteed aan kosten voor het aangepaste 

logo (datum), een deel van de andere vormgevingskosten en de drukkosten.  

 

Omdat de financiering ook deze keer nog lange tijd twijfelachtig was, vooral wat betreft de opening, 

is er een minimale begroting gemaakt waarbij de route naar de mening van de organisatie toch nog 

door zou kunnen gaan. Dankzij netwerkcontacten kwam de sponsoring van het Rabobank Dichtbijfonds  

toch tot stand. Onverwacht sponsorde eveneens ’s Anders de opening voor een aanzienlijk bedrag.  
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4 PR en media-aandacht 

 

De vele PR-uitingen, zowel in de media, maar ook op straat en in openbare ruimten, hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van KunstRondeVenen. Ook deze keer hebben we al 

vroeg een start gemaakt met PR-uitingen.  

In achtereenvolgende persberichten riepen we kunstenaars op om zich aan te melden voor 

KunstRondeVenen, vroegen we sponsors zich te melden en werd de website aangepast met informatie 

over de deelnemers van de tweede editie.  

De persberichten werden door lokale weekbladen overgenomen als korte berichten, maar zorgden er 

ook voor dat KunstRondeVenen onder de aandacht van de diverse redacties werd gebracht.  

 

Ook de twintig posterborden die de twee weken voorafgaand aan de kunstroute verspreid over de 

gemeente geplaatst werden, kunnen bijna niemand ontgaan zijn.  

 

De website www.kunstrondevenen was sinds 2013 toegankelijk gebleven, net als onze Twitteraccount 

@KunstRondeVenen en eigen Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/KunstRondeVenen?ref=stream. 

 

In een bijlage volgt een overzicht van de verstuurde persberichten, gevolgd door de artikelen en 

interviews die in de verschillende media verschenen. 

 

Enkele weken voor KunstRondeVenen verspreidden een groot aantal deelnemende kunstenaars A3- 

en A4-posters en folders op een groot aantal locaties in en buiten de gemeentegrenzen. In een 

bijlage vindt u een overzicht van de locaties.  

 

  

http://www.kunstrondevenen/
https://www.facebook.com/KunstRondeVenen?ref=stream
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5 Het vervolg 

 

Gezien de overweldigende belangstelling voor deelname, het succes en de reacties van bezoekers en 

deelnemende kunstenaars, is KunstRondeVenen rijp gebleken als terugkerend evenement elke twee 

jaar. Ook de formule, waarbij we beeldende kunst combineren met andere kunstvormen, zoals 

muziek, dans, verhalen vertellen etc. willen we daarbij handhaven.  

 

Het organisatiecomité heeft unaniem aangegeven de volgende route in 2017 weer te willen 

organiseren.  

 

We doen graag weer een beroep op iedere organisatie die deze (eerste) editie van 

KunstRondeVenen mogelijk heeft gemaakt.  

 

Hartelijk dank daarvoor namens het organisatiecomité van KunstRondeVenen: 

Marjolein Berger-Vos – voorzitter en communicatie 

Bep Blenderman organisatie en inrichting centrale expositie 

Ton Bocxe – inrichting centrale expositie en sponsorplan 

Leanne Buskermolen – organisatie openingsavond, andere acts en toewijzing ateliers 

Flory Oerlemans – sponsorwerving en ondersteunende taken 

Nico van Oosten – penningmeester en fondsenwerving 

Marcel Straver – vormgeving en website 

Henny Woud - sponsorwerving 

 

Bep Blenderman 

ontbreekt op de 

foto vanwege 

vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan de kunst- en cultuurconsulentes van gemeente De Ronde Venen: 

Marlous van Merkenstein 

Margriet Veeneman  
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Bijlage: Overzicht van financiers en sponsors 

 

Fondsen en grote sponsors: 

Boom en Verweij Printing www.verweij.nl 

Gemeente De Ronde Venen www.derondevenen.nl  

K.F. Hein Fonds  www.kfhein.nl 

Prins Bernhard Cultuurfonds  www.cultuurfonds.nl 

Rabobank Rijn en Veenstromen  www.rv.rabobank.nl 

’s Anders Eten & Drinken  www.sandersetenendrinken.nl 

SC Johnson Europlant www.scjohnson.nl  

Stichting Ronde Venen Fonds  www.vsbfonds.nl 

TWEED  www.tweed.nl 

 

 

Sponsors: 

Albers Mijdrecht Assurantien B.V. www.albersmijdrecht.nl  

Schildersbedrijf Van Asselen www.vanasselen.nl  

Blauw Autoverhuur www.blauwautoverhuur.nl 

Art-Galerie ‘Boven Verwachting’ www.tonbocxeart.com  

Brane Business Reporting BV www.brane.nl 

Nico Brouwer 

Sonja Bruning-Westenberg 

Drukkerij Buskermolen www.buskermolen.nl 

Café Stee-Inn 

A. Dreissen metaalkunstenaar www.arthur-dreissen.nl  

De Groene Venen www.degroenevenen.nl 

Pieter Groenveld  

de Groot Horeca en Beheer www.willisstee.nl 

Groot en Sint 

De Inlijsteraar www.deinlijsteraar.nl 

Profile Car en Tyreservice Hogendoorn www.hogendoorn.nl  

Jonkers-Schuitema 

Daniël van Kreuningen 

Martin de Meijer 

Meijer den Braber vof administratieve en fiscale dienstverlening www.mdbfinancieel.nl  

Mens van Rijn 

Netsquare Hosting www.netsquare.nl  

Bob Nisters 

Flory Oerlemans-Pels www.floraregina.com  

Jennifer Oerlemans-Bakx  www.izzybizzybee.nl 

Jachthaven Omtzicht www.omtzicht.nl  

Gertie van Oostrom – Van Doorneveld 

Oud  

Gerrie Peek 

Reurings Onroerend Goed www.reurings-vgd.nl 

Toos van Suchtelen en Hein Kraanen 

Tuincentrum De Huifkar www.dehuifkar.com 

Adriaan van der Veer-Rombouts  

http://www.verweij.nl/
http://www.derondevenen.nl/
http://www.kfhein.nl/
http://www.cultuurfonds.nl/
http://www.rv.rabobank.nl/
http://www.sandersetenendrinken.nl/
http://www.scjohnson.nl/
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.tweed.nl/
http://www.albersmijdrecht.nl/
http://www.vanasselen.nl/
http://www.blauwautoverhuur.nl/
http://www.tonbocxeart.com/
http://www.brane.nl/
http://www.buskermolen.nl/
http://www.arthur-dreissen.nl/
http://www.degroenevenen.nl/
http://www.willisstee.nl/
http://www.deinlijsteraar.nl/
http://www.hogendoorn.nl/
http://www.mdbfinancieel.nl/
http://www.netsquare.nl/
http://www.floraregina.com/
http://www.izzybizzybee.nl/
http://www.omtzicht.nl/
http://www.dehuifkar.com/
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Verbrugge 

Voku Serres & Kozijnen  www.voku.nl 

 

N.B. De sponsors zonder webverwijzing wilden niet zichtbaar zijn op onze website.  

  

http://www.voku.nl/
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Overzicht van personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd 

Deelnemende kunstenaars en ateliers 
Leen van Asselen 
Atelier de Kromme Mijdrecht 
Peter ter Beek 
Marjolein Berger-Vos 
Bep Blenderman Overweg 
Marian Blokker 
Ton Bocxe 
Nico de Boer 
Corinne Bredemeijer 
Machteld van Brockhorst 
Niels Broszat 
Jannie de Bruin 
Leanne Buskermolen 
Coby Daalmeijer 
Martina Dielen 
Moniek van Dijk 
Arthur Dreissen 
Marianne van Eck 
Akke Feddema Fokker 
Thea Ferwerda 
Peter Groot 
Piotr de Haan 
Erica Hamming 
Inloophuis ‘t Anker 
Jo Harrewijne 
Jos van den Hoven 
Hedy Hadja Jagtman 
André Kok 
Trijnie Korver 
Marleen van de Kraats 
Marijke van Kouwen 
Daniël van Kreuningen 
Rita Kroom 
Lidewij Lammers van Toorenburg 
Willy van Loon 
Tiny Mens 
Annet Nielen 
Cory Niesing 
Bob Nisters 
Flory Oerlemans Pels 
Nico van Oosten  
Jos Out 
Annie Overbeeke 
Henk Overbeeke 
Christine Overdam-Blom 

Gerrie Peek 
Agnes Roethof 
Karin de Rooij-Leicht 
Laura Ruhe 
Gijs van Schalm 
Ankie Sint 
Alex Stempels 
Marion Stok van Dongen 
Carolien Straver 
Marcel Straver 
Tineke van Strien 
Meikie van Suchtelen 
Lidy Tijssen 
Bibet Udo 
Veenlanden College 
Adriaan van der Veer 
Cora Verbrugge 
Gerard Vis 
Eric van Wattum 
Henny Woud  
Jenneke van Wijngaarden 
Chantal Zaat 
Wil van der Zee 
Resi van Zijl 
Marijke Zwart 

Met dank aan: 

Buildyaskillz – streetdance 

Dorpscentrum Willisstee  

Heyser Klezmer – zigeuner- en Joodse muziek 

Wim Holla – Accordeon 

Kinderkaravaan – optredens van leerlingen van 

Kunst Rond de Venen 

Moskwa – Russisch zangensemble 

Joska van Oosten - Facelift 

De Saxofonettes – saxofoonkwartet 

Zangschool Studio Rothschild  
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Bijlage Verspreidingslokaties van Posters en folders 

De Hoef 

HSV 

Springbok 

Landwinkel De Lindenhorst 

Antoniusschool 

 

Wilnis 

De Hint 

Bibliotheek 

Diverse winkels Dorpsstraat 

Supermarkten 

Scholen 

Golfterrein 

Rijdes 

De Paraplu 

De Willestee 

 

Vinkeveen 

' s Anders 

Dierenartspraktijk  

Maria-Oord 

De Buurtkamer/ De Boei 

Bibliotheek 

Kerk 

Museum De Ronde Venen 

Supermarkten 

Zorgcentrum Zuiderhof (Futenlaan) 

’s Anders 

De Veensteker 

De Plashoeve 

Het VLC 

Tennisvereniging 

Basisscholen 

 

Mijdrecht 

Profile Tirecenter 

Stal Bos 

Boni 

Bibliotheek 

Atelier de Kromme Mijdrecht 

De Meijert 

Aanleunwoningencomplex De Kom 

Bibliotheek 

Gemeentetehuis 

Inloophuis Het Anker 

Het Rechthuis 

Rendez Vous 

Mondria 

Het Lokaal 

De Baat 

Supermarkten 

Flyerplaats tegenover de Boni 

Het VLC 

Cafe Cens 

Kantine Argon 

Basisscholen 

 

Amstelhoek 

Trimsalon de Amstel 

 

Waverveen 

Van Vliet groenten en Fruit 

Open atelier Henny Woud 

 

Abcoude 

Piet Mondriaan Theater 

Bibliotheek 

Supermarkten 

Ontmoetingscentrum De Angstelborgh 

(dorpszicht 22) 

Cafés 

Scholen 

 

Baambrugge 

Dorpscentrum De Vijf Bogen 

Supermarkt 

Cafés 

 

Uithoorn 

Winkelcentrum Amstelplein (net in Uithoorn, 

de brug over) bij AH, C1000 etc. 

Winkelcentrum Zijdelwaard 

Bibliotheek Uithoorn 

Bushalte Uithoorn (restaurant) 

Café Onze Vrijheid 

Buurtcentrum 

 

Utrecht 

MOVISIE 

 



 

Bijlage: Overzicht van persberichten 
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Bijlage: Verantwoording vormgeving 

 
Logo KunstRondeVenen  
Het logo verbeeldt de creativiteit in De Ronde Venen door middel van de ronde kwaststreken in groen en 
blauw. 
 
Informatiefolder/sponsorcontract  
De opzet van deze sponsorfolder c.q. contract was om direct de beoogde kwaliteit/professionaliteit van het 
evenement en de organisatie te tonen. 
 
Routefolder  
De routefolder moest, vanwege het aantal kernen en deelnemers flink veranderd worden wat betreft opzet. 
Er is voor gekozen per kern aan te geven waar de deelnemers zich bevonden. Op de kaarten zijn via een 

kleurcodering alle disciplines 
aangegeven. In het deelnemersoverzicht 
is van elke deelnemers één klein 
representatief werk opgenomen, evenals 
de adresgegevens. De folders zijn via 
een deel van de deelnemers en 
bepaalde punten in elke kern verspreid. 
 
 
 
 

 
 
Posters A4, A3 en A0 (driehoeksborden)  
De posters op A4 en A3 formaat zijn bedoeld voor op 
prikborden en etalages van de plaatselijke middenstand en 
openbare of culturele instellingen (zoals bibliotheek, 
gemeentehuis, sportclubs e.d.) in alle kernen van De Ronde 
Venen en omstreken.  
De A0 posters waren ten behoeve van de dubbele 
reclameborden langs de kant van doorgaande wegen op 20 
uitgekozen plekken binnen De Ronde Venen. 
 
Middenpagina De Groene Venen  
De middenpagina van De Groene Venen verscheen daags voor het evenement waardoor iedereen nog op 
tijd de allerlaatste en complete informatie over het evenement huis-aan-huis bezorgd kreeg in alle kernen van 
De Ronde Venen. In de middenpagina is alle informatie uit de routefolder opgenomen zoals het overzicht met 
alle deelnemers, hun adressen en de plattegrond van de gehele gemeente. 
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