Eindverslag van activiteiten 2016-2017
Stichting Utrecht Canal Pride

Inleiding
Op 17 juni 2017 heeft de eerste botenparade van de Stichting Utrecht Canal Pride plaatsgevonden. Een
evenement dat met brede enthousiasme is ontvangen door deelnemers, bezoekers, ondernemers,
bestuurders, hulpdiensten, vrijwilligers en de gemeenschap van homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en
transgenders (LHBT).
Als bestuur van de Stichting Utrecht Canal Pride hebben wij dit evenement met veel plezier en
betrokkenheid georganiseerd. Daarbij zijn wij op vele manieren geholpen en ondersteund door diverse
organisaties en vrijwilligers. In dit Eindverslag van activiteiten 2016-2017 geven wij inhoudelijk een
overzicht van alle ondernomen activiteiten weer. Samen met de financiële jaarrekening leggen wij hiermee
verantwoording af conform de Governance code van de gemeente Utrecht.
In dit verslag komen de volgende onderdelen aan de orde:
• Organisatie
• Voorbereidingsfase
• Uitvoeringsfase
• Verwachtingen overtroffen
• Afronding
• Factsheet
• Sfeerbeelden
Met dit Eindverslag van activiteiten kijkt het bestuur van de Stichting Utrecht Canal Pride met trots terug op
een geslaagde editie 2017!

Organisatie
De Stichting Utrecht Canal Pride is in 2016 opgericht met als doelstelling (zoals vastgelegd in de statuten):
Het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement, te organiseren voor homoseksuelen,
biseksuelen, lesbiennes, transgenders in de stad Utrecht waarbij de thema's Acceptatie & Emancipatie,
Zichtbaarheid en Trots centraal staan en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Als Stichting proberen wij dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van een botenparade door
de grachten van de stad Utrecht en daarmee een podium te bieden voor LHBT organisaties (groot én klein).
Door het open karakter van het evenement en de kleine afstand van de deelnemers tot het publiek leggen
we een sterke verbinding tussen de LHBT gemeenschap en de samenleving.
Het bestuur van de organisatie bestaat uit 6 personen, waarbij de taken zijn onderverdeeld in verschillende
disciplines:
Organisatie & Bestuur (dagelijks bestuur)
• Robbert Kalff, voorzitter
• Peter Muusers-Meeuwsen, secretaris
• Jelle Klaas Beekhuizen, penningmeester
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Logistiek & Uitvoering
• Roald Stolk, algemeen bestuurslid
• Remy van der Pas, algemeen bestuurslid
Marketing/Communicatie
• Ralf Mens, algemeen bestuurslid
De Stichting Utrecht Canal Pride is een non-profit organisatie en alle bestuursleden voeren hun
werkzaamheden op onbezoldigde basis uit. De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 66 54 90 78 (RSIN: 85 66 03 429).

Voorbereidingsfase
Een evenement van dit formaat vergt een gedegen voorbereiding. Daarom hebben we de werkzaamheden
ondergebracht in drie werkgroepen Organisatie & Bestuur, Logistiek & Uitvoering en Marketing &
Communicatie.
Organisatie & Bestuur (tevens dagelijks bestuur)
Deze werkgroep heeft zich tijdens de voorbereiding met name bezig gehouden met:

•
•
•
•
•

Oprichten van de stichting
Begroting opstellen
Vergunning aanvragen
Subsidies aanvragen
Verzekeringen

Om verzekerd te zijn van voldoende draagvlak hebben wij via de beleidsadviseur voor diversiteit van de
gemeente Utrecht (waaronder het LHBT beleid) een gesprek aangevraagd met wethouder Kees Diepeveen.
Het plan om een Utrecht Canal Pride te organiseren werd enthousiast ontvangen en de gemeente heeft de
parade vanaf het begin omarmt. Daarnaast hebben wij diverse LHBT organisaties gevraagd of ze hun steun
wilden uitspreken voor het evenement. Ook hier hebben wij veel enthousiasme mogen ontvangen, maar
soms ook enige terughoudendheid ten aanzien van de realiseerbaarheid. Kritische geluiden heeft deze
werkgroep opgepakt en zijn diverse gesprekken aangegaan (waaronder een stichting van walbewoners uit
Amsterdam die ons nuttige tips hebben gegeven). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een constructieve
aanvullingen op de plannen en uitvoering van het evenement.
Marketing & Communicatie
Zonder bezoekers geen evenement! We wilden de Utrecht Canal Pride een open en vriendelijke uitstraling
geven. Daarom hebben we een beeldmerk en campagne laten ontwerpen dat past bij het evenement én de
stad. Het resultaat was een strak vormgegeven, roze, opgevouwen bootje. Een zachtaardig beeld dat ook
als kroontje gezien kan worden en de vorm van het evenement (een parade van boten) onderstreept (zie
ook bij ‘Sfeerbeelden’).
Om het evenement te promoten is gebruik gemaakt van social media (met name Facebook), posters,
ansichtkaarten, billboards en advertenties in (LHBT) bladen. Door de nieuwswaarde van een allereerste
parade in Utrecht zijn regelmatig artikelen in de krant, nieuwsitems op de radio en televisie verschenen.
Daarnaast heeft deze werkgroep zich intensief ingespannen voor het werven van sponsors. Hun bijdrage is
van groot belang geweest voor het slagen van de eerste Utrecht Canal Pride.
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Logistiek & Uitvoering
Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met alle logistieke werkzaamheden bij dit evenement kwamen
kijken. Er is een gedegen draaiboek opgesteld waarbij intensief samengewerkt is met gemeente en de
hulpdiensten. Ook hebben zij gewerkt aan misschien wel het belangrijkste onderdeel van de
evenementenvergunning: het veiligheids- en calamiteitenplan. Één van de uitdagingen daarbij was de staat
van de werven aan de Oudegracht. Door de lopende onderhoudswerkzaamheden aan verschillende rakken
was extra aandacht nodig voor de maximaal toegestane belasting en verkeer op bruggen, trappen en
werven.
In samenspraak met de havenmeester, omgevingsmanager en de hulpdiensten hebben we alle rakken in
kaart gebracht en voor elk gedeelte een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Om goed voorbereid te
zijn op mogelijk calamiteiten hebben wij verzocht om een table-top meeting. Daarbij zijn wij geïnformeerd
over de werking van de verschillende hulpdiensten en de communicatielijnen bij eventuele gevaarlijke
situaties.
Naast de veiligheid op de werven en op de bruggen is uiteraard ook veel aandacht besteed aan de
veiligheid op het water tijdens de parade. Om alle deelnemers goed te informeren over de maatregelen en
communicatie tussen de boten en hulpdiensten hebben wij een zogenaamde schippers/deelnemers
bijeenkomst georganiseerd.

Uitvoeringsfase
Aan de wal
Op de ochtend van de Utrecht Canal Pride hebben we alle vrijwilligers (circa 150) verzameld bij onze
‘commandopost’ in de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Na een welkomstwoord en uitgebreide instructie
hebben zij de rakken langs de route voorzien van informatieborden en (waar nodig) afzettingen. Vervolgens
hebben zij alle trappen en toegangspaden naar de werven bemand om bezoekers te informeren en toezicht
te houden op het maximum aantal mensen dat voor hun rak vastgesteld was.
De vrijwilligers langs de route werden ondersteund door professionele beveiligers. De communicatie tussen
de vrijwilligers en beveiligers, maar ook de begeleidende boten van de ‘kleine boten club’, reddingsbrigade,
EHBO en de diverse hulpdiensten verliep via een centrale commandopost in de Vrijwilligerscentrale.
Hierdoor was er altijd snel beveiliging of politie ter ondersteuning bij de vrijwilligers aanwezig op het
moment dat de situatie daar om vroeg.
Op het water
De deelnemend boten hebben aan de Catherijnesingel de opbouw kunnen uitvoeren. Samen met de
brandweer is vooraf een inspectie naar brandveiligheid uitgevoerd. Daarna is de botenparade op gelijnd en
is het evenement op tijd gestart met de eerste boot onder de brug van het ledig erf.
Onder begeleiding van de Kleine Boten Club en de Reddingsbrigade Utrecht/Amersfoort heeft de parade,
zonder incidenten, zich door de Oudegracht bevaren, met als eerste hoogtepunt de doorgang bij het
stadhuis, waar men werd met een confetti douche is onthaald door burgemeester Van Zanen en onze
voorzitter. Het tweede hoogtepunt was de doorgang in het ‘roze kwartier’, de thuisbasis van de LHBT
gemeenschap.
De afbouw heeft plaatsgevonden aan de steigers na de Monicabrug en ook hier hebben zich geen
noemenswaardige incidenten zich voorgedaan. Een punt van aandacht voor komende editie is de
vuilverwerking, waarbij niet goed duidelijk was of dit achtergelaten was door deelnemers aan de parade of
door deelnemers aan de diverse feesten (later op de avond).
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Door de stad
Om alle bezoekers in goede banen te leiden is een ‘crowd control’ protocol gevoerd. Er zijn circa 25.000
routemaps uitgedeeld onder de bezoekers met daarin informatie waar men het beste kon gaan staan of
juist welke plaatsen het beste vermeden konden worden. Deze routemaps zijn uitgedeeld door de vele
vrijwilligers die de rakken in de gaten hielden, maar ook het Centraal Station waren vrijwilligers aanwezig
om de routemaps aan bezoekers uit te delen.
Een ander onderdeel van crowd control zijn de inzet van diverse verkeersregelaars (omleidingsroutes),
beveiliging (op drukke plaatsen) en inzet van politie (via de commandopost in de Vrijwilligers Centrale.
Mede dankzij de bijdrage van deze partijen is het evenement zonder incidenten verlopen.

Verwachtingen overtroffen
Omdat het de eerste keer was dat de Utrecht Canal Pride werd georganiseerd, moesten wij uit gaan van
onze eigen inschattingen en aannames voor wat betreft het aantal deelnemers en publiek. Bij de start van
het project gingen wij uit van tussen de 25 en 30 deelnemende boten en 10.000 tot 15.000 extra bezoekers
in de binnenstad van Utrecht.
Uiteindelijk bestond de parade uit 26 boten en is het bezoekersaantal door de politie geschat op 25.000 tot
30.000. Daarmee zijn onze verwachtingen ruim overtroffen. Het stelt ons ook voor de uitdaging voor de
Utrecht Canal Pride in 2018: om de veiligheid aan de werven en rond de Oudegracht te kunnen garanderen
zullen we ons plannen voor verkeer, veiligheid en calamiteiten moeten uitbreiden. Inmiddels zijn de
voorbereidingen, in samenwerking met gemeente en diverse andere partijen, gestart. We nemen de
ervaringen en verbeterpunten uit 2017 mee voor de editie 2018.

Afronding
Na het evenement heeft nog een aantal activiteiten plaatsgevonden ter afronding. Allereerst heeft de
Stichting als dank aan alle vrijwilligers een vrijwilligersborrel georganiseerd, met een financiële bijdrage van
het Bob Angelo Fonds, voor iedereen die zich heeft ingezet om de parade tot een succes te maken.
We hebben een ‘Aftermovie’ van de Utrecht Canal Pride laten maken, een mooi videoverslag van de parade
vanaf het opbouwen tot de finish. Deze is gedeeld op social media en heeft 175.000 mensen bereikt!
Op 5 juli hebben we het evenement geëvalueerd met de politie en de gemeente. De algemene conclusie
was dat we met de Utrecht Canal Pride een mooi en goed verlopen evenement hebben georganiseerd, dat
volgens de politiediensten qua sfeer niet onderdeed voor een evenement als de start van de Tour de
France in Utrecht, in 2015. Een groot compliment voor een organisatie die een evenement van dit formaat
voor het eerst organiseert.
Tegelijkertijd ligt er ook een grote uitdaging voor het evenement in 2018. Door het grote succes van 2017
zal de parade groter worden en het aantal bezoekers toenemen. Dat vergt een grotere logistieke
voorbereiding en uitvoering. De begroting en de plannen voor de volgende editie zullen hierop aangepast
moeten worden.
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Veel gehoorde opmerkingen vanuit de bezoekers, deelnemers en de artikelen in de media naar aanleiding
van de 1e Utrecht Canal Pride:

•
•
•
•
•
•

Wat raar eigenlijk dat dit niet eerder is georganiseerd in Utrecht!
Ik ben trots dat dit in mijn eigen stad wordt georganiseerd!
Door de werven ben je veel dichter bij het publiek, je kunt elkaar letterlijk aanraken!
Mooi om te zien dat de parade minder commercieel is dan in Amsterdam!
Het viel me op dat ik mannen hand in hand zag lopen in de stad, voor één dag kan het ineens!
Ik voel mij normaal gesproken niet heel erg ‘trots’ dat ik homo ben, maar er hing zo’n mooie sfeer in de
stad. Ik voelde mij oprecht trots om homo en Utrechter te zijn!

Factsheet
Inzet en bezoekers
• Bezoekers
• Deelnemende boten
• Deelnemers/opvarenden
• Vrijwilligers
• Samenwerkende organisaties
• Bereik Aftermovie

: 25.000 – 30.000
: 26
: circa 600
: circa 150
: 15
: 175.000

Financieel
• Budget
• Subsidies
• Sponsoring
• Inschrijving

: € 49.000,: 40,7%
: 32,4%
: 22,9%

Sfeerbeelden
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/utrechtpride/
Aftermovie Utrecht Canal Pride 2017:
https://www.facebook.com/utrechtpride/videos/1896629363944369/
Beeldmerk / Foto’s
Op de volgende pagina’s vindt u de poster ter aankondiging van de parade en enkele foto’s van het
evenment:
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Partners:

Subsidies:
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