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Stichting Cultuurpark de Hout, gevestigd in Alkmaar, is een vrijwilligersorganisatie, die sinds het 
oprichtingsjaar 1991 in de zomermaanden gratis toegankelijke swingende en sfeervolle culturele 
evenementen organiseert voor een breed publiek. Deze evenementen vinden plaats in en bij de 
oude muzieknis in stadspark de Alkmaarder Hout. De totstandkoming van de activiteiten ligt 
volledig in handen van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Dankzij de inzet van deze 
mensen en met financiële steun van gemeente, sponsors en donateurs zijn wij in staat om de 
kwaliteit en kwantiteit van onze evenementen te waarborgen. 
Sinds ongeveer 20 jaar vinden vrijwel de evenementen plaats op zondagmiddag, meestal van 
13.00 tot 18.00 uur. Alle festivals zijn gratis toegankelijk.  
In elk seizoen komt een verscheidenheid aan kunst- en cultuurdisciplines aan bod: muziek, 
kleinkunst, beeldende kunst, theater, dans en literatuur. Ook kinderactiviteiten zijn niet weg te 
denken in de programmering. Daarnaast streeft Cultuurpark de Hout ernaar om een springplank te 
zijn voor jong talent. 
De kleinschaligheid maakt dat het prettig toeven is tijdens de festivals, voor zowel de bezoekers 
die neerstrijken op het grasveld,  als voor de artiesten. Voor deze laatste groep blijkt het altijd 
weer een genoegen om op te treden op deze prachtige en relaxte locatie.  
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Festivals 
Cultuurpark de Hout organiseert in 2017 zeven ‘eigen’ festivals: de Keltische Middag (3-9), Jazz & 
Blues in de Hout (21-5), De Hout Rocks (28-5), het kinderfestival De Hout op Stelten (18-6), het 
Wereldmuziekfestival (16-7), Vrienden van de Hout (17-9) en De Hout Classic (11-6).  
Daarbij wordt samengewerkt met Alkmaar Blues Express (21/5), Artiance Centrum voor de 
Kunsten (11/6) en Bureau Dynamiek + Stichting Marmoucha (16/7). De zeven ‘eigen’ festivals 
garanderen samen minimaal een paar duizend bezoekers. (Voorzichtige raming 2016: 7.500 à 
8.500 bezoekers) 
 
Samen met Rotary Alkmaar - de Waag organiseert Cultuurpark de Hout HoutPop, waarvan de 
opbrengst naar een goed doel gaat. Daarnaast biedt de stichting gelegenheid aan derden om 
gebruik te maken van de prachtige locatie bij de monumentale muzieknis. Zoals het 5 mei comité, 
organisator van het Alkmaarse Bevrijdingsfestival (5-5) en Stichting Binnenstebuiten met Podium 
onder de Boom (30-7). 
 
Tijdens de festivals wordt gewerkt met vaste cateraars. Omdat Cultuurpark de Hout duurzaamheid 
en het behoud van het park hoog in het vaandel heeft staan, zijn met deze cateraars afspraken 
gemaakt over biologische grondstoffen, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal en 
afvalverwijdering. 
  
Vrijwilligers 
De evenementen kunnen alleen door Cultuurpark de Hout gerealiseerd worden met de hulp van 
de meer dan 40 vrijwilligers. Hun enthousiaste inzet en energie zorgen mede voor de sfeer die 



  

Cultuurpark de Hout zo kenmerkt. Het bestuur en de adviseurs van de stichting, de programmeurs 
die de festivals organiseren, het PR-team, degenen die de inkoop voor de festivals regelen, de 
vrijwilligers die op de dag zelf helpen met op- en afbouw van het terrein, de techniek en de 
catering: iedereen doet dit geheel belangeloos.  
 
Bestuur 
In 2017 bestaat het bestuur uit: 

Gerdi Meyknecht, voorzitter 
Carla Vermeulen, secretaris 
René Schram, penningmeester 
Marjon Roobeek, programmacoördinatie 
Wim van Veen, programmacoördinatie 
Frank Vogelzang, programmacoördinatie 

Adviseurs: 
Anita Mooij, programmacoördinatie 
Bert Louissen, communicatie 
Ria Jansen, vrijwilligerscoördinatie 
Ruut Verhoeven, juridische zaken 

 
Subsidie, sponsors en vrienden 
Cultuurpark de Hout wordt jaarlijks gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. Incidenteel wordt 
er ook door andere partijen – bijv. Taqa fonds, Victoriefonds - subsidie toegekend voor losse 
evenementen. 
Ook bedrijven uit Alkmaar en de regio kunnen de festivals van Cultuurpark de Hout ondersteunen. 
Voor sponsors zijn er diverse publiciteitsmogelijkheden, onder andere het vermelden van het logo 
op de website en in de digitale nieuwsbrief. De sponsoring kan bestaan uit het mede mogelijk 
maken van een evenement of deelactiviteit of het leveren van diensten of producten. 
Wie begaan is met Cultuurpark de Hout, regelmatig evenementen bezoekt en/of de festiviteiten 
waardeert, kan Vriend van de Hout worden. Vrienden sponsoren met minimaal € 15,- per jaar en 
ontvangen daarvoor een leuk welkomstcadeau. Zij ontvangen automatisch de digitale nieuwsbrief, 
die in het zomerseizoen minimaal eens per maand verschijnt. 
 
Activiteiten 2017 
21 april Vrijwilligersbijeenkomst / startfeest 
5 mei  Bevrijdingsfestival 
21 mei  Jazz & Blues in De Hout 
28 mei  De Hout Rocks 
11 juni  De Hout Classic 
18 juni  De Hout op Stelten 
2 juli  HoutPop 
16 juli  Wereldmuziekfestival  
30 juli  Podium onder de Boom 
3 september Keltische Middag 
17 september Vrienden van de Hout  
Cursief = externe organisator 
 
Organisatie 2017 
In 2017 is de organisatiestructuur aangepast. Naast het bestuur is een coördinatiegroep opgezet 
om de programmeurs te ondersteunen bij het organiseren van de festivals. De programmagroep 
regelt o.a. de festivalplanning, het aanvragen van vergunningen, het bestellen van alle benodigde 
materialen,  de aanvraag van de verkeersontheffingen, alle publiciteit en de inzet van de 
vrijwilligers. 



  

De programmagroep bestaat uit Wim van Veen, Frank Vogelzang, Marjon Roobeek, Anita Mooij 
(programmacoördinatie), Bert Louissen (communicatie) en Ria Jansen (vrijwilligerscoördinatie).  
 
Begroting 2017 
Inkomsten 

  Subsidie gemeente Alkmaar 
 

 €  17.500,00  
Gebruik van de Muzieknis 

 
 €    1.000,00  

Netto omzet bar  
 

 €  12.000,00  
Vaste cateraars 

 
 €       650,00  

Rente 
 

 €                -    
Totaal 

 
 € 31.150,00  

   Uitgaven 
  7 festivals 
 

 €  19.750,00  
Rode Kruis (560) / beveiliging (440) 

 
 €    1.000,00  

Kunstnest (expo beeldende kunst) 
 

 €       500,00  
Aftrapfestival / seizoenstart vrijwilligers 

 
 €       250,00  

Energie / gas / water 
 

 €       150,00  
Heffingen / leges / belastingen 

 
 €       900,00  

Schoonmaakkosten / toiletbeheer festivals 
 

 €       400,00  
Kantoor / post  

 
 €       300,00  

Drukwerk & fotomateriaal 
 

 €       600,00  
Advertentie & reclame 

 
 €       150,00  

Bestuurskosten / programmeursoverleg / 
vrijwilligerskosten 

 
 €    1.750,00  

Representatie  
 

 €       350,00  
Scholing / training vrijwilligers 

 
 €       350,00  

Overige kosten (o.a. afvalverwerking) 
 

 €       750,00  
Bankkosten 

 
 €       250,00  

Administratiekosten 
 

 €       100,00  
Internet & website 

 
 €       500,00  

Verzekeringen 
 

 €       750,00  

   Totaal 
 

 € 28.800,00  

   Reserve / investeringsruimte 
 

 €    2.350,00  
 
 
 
 
 
 


