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1. Wat moet u doen? 

Alle deelnemers hebben een cursusmap bij de start van de 
Event Academy gekregen. Deze map is eigenlijk een basis 
handboek dat organisatoren van publieksevenementen 
kunnen gebruiken om voor hun evenement een 
businessplan op te stellen of bij te werken. Dit handboek is 
ook te downloaden via www.inzutphen.nl/zea.  

 
(Her)schrijf het businessplan voor úw evenement en doe mee 
aan de prijsvraag! 
 
2. Welke eisen worden hieraan gesteld? 

• In hoofdstuk 6 van de cursusmap staat de basis voor 
uw businessplan. U mag deze opzet gebruiken, maar ook uw eigen format. We zullen wel 
letten of de verschillende onderdelen voldoende aan bod komen: 

o Evenement en organisatie 
o Financiën en (fondsen)werving 
o Communicatie 
o Randvoorwaarden 
o Follow-up 

• Het business plan wordt aangeleverd in een digitaal bestand (MS Word, Excel, Adobe 
Acrobat, ...) 

• Het maakt niet uit of u een groot of klein evenement organiseert, hoe groot het budget is 
enz. enz.: bij de beoordeling houden we rekening met wat je mag verwachten per 
evenement. 
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De Zutphen Event Academy wordt georganiseerd door Zutphen Promotie i.sm. de Gemeente 
Zutphen & de SOBZ. 
 
 

 
3. Wat levert het op? 

• gratis publiciteit: Gratis publiciteit en een persbericht naar lokale en regionale media 
• € 2.500, te besteden aan het ontwerp van communicatiemiddelen voor uw evenement 

(website, flyers, ...) 
 

4. Wanneer inleveren? 

De uiterste inleverdatum is 8 november 2018. 
 

5. Hoe inleveren? 

• Via e-mail: r.tameling@cityresult.nl  
 
6. Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

• Roeland Tameling (City Result),  
telefoon 06-17453490 of e-mail r.tameling@cityresult.nl 

• Mark Schuitemaker (Zutphen Promotie), 
telefoon 06-21570628 of e-mail mark@inzutphen.nl.  

 
7. En verder... 

• alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld 

• de inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury 

• over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 


