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Samenvatting
Economische impact van CAI Beekbergen 2015 voor de provincie
Gelderland bijna 1,4 miljoen euro
In juli 2015 werd voor de 29de keer het internationale
paardenmen-evenement CAI Beekbergen georganiseerd. In totaal
kwamen er naar schatting zo’n 12.400 bezoekers op het
evenement af, die goed waren voor 20.500 dagbezoeken. Er
waren daarnaast zo’n 470 deelnemers, waarbij ook de aanhang
zoals grooms en eigenaren zijn meegeteld.
De economische impact van CAI Beekbergen voor de provincie
Gelderland wordt geraamd op € 1.378.000. Ruim 80% van de
economische impact komt van de bezoekers. De deelnemers zijn
goed voor ruim twee ton aan additionele bestedingen. De netto
economische impact van de organisatie is een kleine negatief
saldo. Dit betekent dat de organisatie iets meer besteed buiten
de provincie dan dat het van buiten Gelderland weet aan te
trekken aan financiering.
Opgemerkt moet worden dat er met een aantal aannames
moesten worden gedaan om tot deze economische impact
raming te komen. Onder meer cijfers van het evenement uit 2013,
dat conform de WESP-richtlijnen is geëvalueerd zijn hierbij
verwerkt.
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1. Inleiding
CAI Beekbergen is een vierdaags internationaal
paardensportevenement. Het evenement vindt tweejaarlijks
plaats in Beekbergen, Gelderland. In 2015 werd CAI Beekbergen
gehouden van plaats van 16 tot en met 19 juli. Hoofdonderdelen
van de CAI zijn de samengestelde menwedstrijden bestaande uit
dressuur, marathon en een springparcours.

Het internationale karakter van het evenement was terug te zien
bij de verdeling van de prijzen. Zo ging de hoofdprijs bij de
vierspannen paarden, net als in 2013, naar de Australiër Boyd
Excell. De Duitser Marco Freund won bij de tweespan paarden en
bij de enkelgespannen pony’s was de overwinning voor de
Hongaar Martin Hölle.

Het CAI Beekbergen wordt georganiseerd door EQ International
(EQI) in opdracht van Stichting Internationale Menwedstrijd
Beekbergen Apeldoorn. EQI is een internationaal hippisch
projectenbureau dat zich met name richt op eventmanagement
in de paardensport.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzocht in opdracht
van de Provincie Gelderland de economische impact van het
evenement. De economische impact wordt gedefinieerd als de
additionele uitgaven van bezoekers, deelnemers, media en
organisatie in een afgebakende gebied – in dit geval de provincie
Gelderland. Vanwege de late zekerheid omtrent de subsidie
vanuit de provincie was het niet meer mogelijk om op het
evenement enquêtes af te nemen. Bij de berekening van de
totale economische impact zijn de additionele bestedingen van
daarom deels gebaseerd op de uitkomsten van eerder enquêteonderzoek bij de editie van 2013. Achterin het rapport vindt u de
verantwoording van de onderzoeksmethode.

Het hippische evenement werd in 2015 voor de
negenentwintigste maal gehouden. Op het programma stonden
onder meer de categorieën de vierspannen en de tweespannen
bij de paarden en de vierspannen en enkelspannen bij de pony’s.
Ook werd het Nederlands Kampioenschap Vierspannen
gehouden, waar IJsbrand Chardon zijn 26ste titel pakte. Op de
afsluitende zondag werd de zogenaamde ‘lady’s day’ gehouden,
waarbij vele dames met hun mooiste hoed naar het evenement
komen.

2.1 Economische impact bezoekers
Bezoeken, bezoekers en additionaliteit
Er waren volgens de organisatie op de vijf dagen van het
evenement ruim 20.000 bezoeken aan het CAI Beekbergen. Er
van uitgaande dat de bezoekers gemiddeld zo’n 1,7 dagen op
het evenement waren, komt het aantal afzonderlijke
bezoekers uit op 12.400. Bezoekers van buiten de provincie
Gelderland, worden als additioneel gezien indien zij zonder
het evenement niet in Gelderland waren geweest. Het aandeel
was in 2013 53% en dat houden we ook voor 2015 aan. Het
aantal additionele dagbezoeken komt uit om 11.500 en het
aantal additionele bezoekers op 6.570.
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Dagbestedingen bezoekers ruim negen ton
De additionele bezoekers gaven naar schatting gemiddeld 79
euro per persoon uit. Hiermee komt de economische impact
voor de provincie Gelderland veroorzaakt door de
dagbestedingen van bezoekers uit op 909.000 euro. Deze
uitgaven zouden zonder CAI Beekbergen niet in de provincie
Gelderland zijn gedaan.
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Economische impact overnachtingen bezoekers
Bijna een kwart bezoekers overnacht in Gelderland
Tijdens het CAI Beekbergen blijft bijna een kwart van alle
bezoekers overnachten voor één of meer nachten ergens
anders dan op het vaste woonadres. Gemiddeld bleven deze
personen 2,9 nachten overnachten in Gelderland en gaf men 19
euro per overnachting per persoon uit. Het gaat hier om alle
typen accommodaties, dus zowel het verblijf bij vrienden of
familie, als het 5-sterren hotel. Hierdoor komen de additionele
uitgaven aan overnachtingen in de provincie Gelderland uit op
87.000 euro uit.
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Langer verblijf levert nog extra bestedingen op
Het gevolg van de additionele overnachtingen is dat een deel
van de bezoekers ook extra dagen in de provincie Gelderland
verblijft. Door deze extra dagen te vermenigvuldigen met de
gemiddelde dagbesteding (89 euro) levert dit Gelderland nog
eens ruim 156.000 euro op. Deze uitgaven zouden zonder het
evenement niet in de provincie Gelderland zijn gedaan.
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2.2 Economische impact deelnemers
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Bijna twee ton aan dagbestedingen van deelnemers
Er waren naar schatting 470 deelnemers aan het CAI
Beekbergen in 2015. Dit aantal is inclusief de aanhang van de
deelnemers waaronder eigenaren en grooms. Alle deelnemers
worden als additioneel gezien, omdat zij zonder het
evenement zeer waarschijnlijk niet in Gelderland waren
geweest (maar op een ander evenement elders). Gemiddeld
waren de deelnemer plus aanhang zo’n 4,5 op of rond het
evenement aanwezig waarmee er in totaal naar schatting
2100 ‘dagdeelnemingen’ waren. Per dag gaven zij gemiddeld
ruim 90 euro per persoon uit. Hiermee komt de additionele
dagbestedingen in de provincie Gelderland veroorzaakt door
de deelnemers (en aanhang) uit op 191.000 euro.
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Economische impact overnachtingen deelnemers
Bijna een kwart bezoekers overnacht in Gelderland
Tijdens het CAI Beekbergen bleven bijna alle deelnemers (93%)
overnachten in Gelderland. Gemiddeld verbleven deze
personen 4 nachten in Gelderland en per persoon besteedden
zij daar 22 euro per overnachting uit. Dit is inclusief de
overnachtingen in de eigen trailer. De additionele uitgaven aan
overnachtingen van deelnemers komen uit op 38.000 euro.
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2.3 Economische impact organisatie
Organisatiebestedingen netto klein
Voor de economische impactberekening van CAI Beekbergen
is het van belang welke uitgaven de organisatie (EQI) deed in
Gelderland en welke inkomsten het uit diezelfde provincie
het genereerde. Het saldo daarvan is de netto economische
impact vanuit de organisatie. De gegevens zijn afkomstig van
EQI, op basis van realisatiecijfers.
De organisatie van de CAI Beekbergen zorgt ervoor dat bijna
75.000 euro Gelderland binnenkomt. Dit is vooral te danken
aan de deelnemers die grotendeels van buiten de provincie
komen. Het verlies dat EQI leed met de organisatie van de
CAI wordt gezien als een inkomstenpost binnen Gelderland,
omdat EQI (gevestigd in de provincie) uit eigen vermogen
moest financieren.
Van de uitgaven aan het evenement slaat bijna tweederde in
Gelderland neer. De overige bestedingen (82.000 euro),
waaronder een aanzienlijk deel van het prijzengeld ging de
provincie weer uit.
De netto economische impact vanuit de organisatie van CAI
Beekbergen komt uit op een klein negatief saldo van € 7.000.
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2.4 Economische impact overnachtingen media
Bijna een kwart bezoekers overnacht in Gelderland
Tijdens het CAI Beekbergen waren er tien mediapersonen
aanwezig die afkomstig waren van buiten Gelderland. We gaan
er vanuit dat deze allemaal speciaal voor het evenement naar
deze provincie gekomen zijn. Gemiddeld verbleven deze
personen 2,5 dagen (in 2013) in Gelderland en per persoon
besteedden zij daar in totaal 118 euro per dag. De additionele
uitgaven vanuit de media komen daarom uit op zo’n 4.000
euro.
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3. Conclusie
Economische impact van CAI Beekbergen 2015 voor de provincie
Gelderland bijna 1,4 miljoen euro
De economische impact van CAI Beekbergen voor de provincie
Gelderland komt uit op € 1.378.000. De bestedingen vanuit de
bezoekers zijn ruim 1,1 miljoen euro. Zij zorgen daarmee voor
ruim 80% van de economische impact voor de provincie
Gelderland. De deelnemers, met hun aanhang, zijn goed voor
€229.000 terwijl er een klein negatief saldo aan organisatorische
bestedingen is van zevenduizend euro. De media, ten slotte,
waren goed voor naar schatting vierduizend euro aan additionele
bestedingen in Gelderland.
Kanttekening bij deze cijfers is dat zij voor een deel zijn gebaseerd
op cijfers van het evenement uit 2013 en dus het gevolg zijn van
aannames dat het bestedingspatroon en herkomst van bezoekers
en deelnemers in 2015 daaraan gelijk is.
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4. Verantwoording methodologie
De economische impact van CAI Beekbergen 2015 is tot stand
Het onderzoek voor de economische impact van een
gekomen op basis van cijfers over de bezoekers- en
sportevenement richt zich in principe op de additionele uitgaven
deelnemersaantallen die afkomstig zijn van organisator EQI. Deze in, in dit geval, Gelderland van de volgende vier actoren rondom
zijn aangevuld met gegevens over herkomst van bezoekers en
het evenement:
deelnemers en hun bestedingspatroon van CAI Beekbergen 2013.
Deelnemers
Media
Organisatie
De reden hiervoor is dat het niet meer mogelijk bleek om rondom Toeschouwers
het evenement een enquête uit te zetten. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn dus deels gebaseerd op uitkomsten van eerder
onderzoek. Dat onderzoek heeft destijds wel plaatsgevonden
volgens gestandaardiseerde methoden, welke landelijk zijn
vastgesteld in de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
Bij de bepaling van de economische impact vanuit de organisatie
(WESP).
wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de organisatie
die direct in de provincie Gelderland worden gedaan. Er wordt
nadrukkelijk niet gekeken naar de inkomsten van uitgaven van de
Begripsbepaling en afbakening
derden (personen of organisaties) waarvan de organisatie
Het begrip economische impact behoeft enige toelichting. De
inkomsten ontvangt of aan wie het uitgaven doet.
economische impact van een sportevenement wordt
gedefinieerd als de extra bestedingen die door dit evenement
Economische impact
veroorzaakt worden in een bepaalde afgebakende omgeving van
het evenement, in dit geval de provincie Gelderland. Er is
Met de economische impact wordt bedoeld de additionele, dat
gekozen voor deze afbakening omdat de provincie Gelderland,
wil zeggen extra, bestedingen die door dit evenement worden
die het evenement financieel ondersteunt, door middel van een
veroorzaakt in een afgebakend gebied. In dit geval wordt met dit
WESP-evaluatie wil weten wat de economische impact is voor de
gebied de provincie Gelderland bedoeld.
Gelderland.

