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Samenvatting
Van 23 tot en met 29 juli 2016 vonden in Heerde de
baanonderdelen van de Europese Kampioenschappen (EK)
Inline Skaten plaats. Dit evenement trok circa 2.700 individuele
bezoekers en er deden 260 deelnemers aan mee. Een kwart
van de bezoekers kwamen uit de provincie Gelderland. Bijna
de helft (46%) kwam uit het buitenland, met name uit België,
Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Het evenement
trok ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De gemiddelde
leeftijd van volwassen bezoekers was 43 jaar. De bezoekers
bezochten het evenement gemiddeld 3,6 dagen. Een kwart
van de bezoekers kwam alleen. Gemiddeld werd er zo’n € 35,per persoon per dag uitgegeven (excl. overnachtingen),
waarvan ruim de helft aan eten en drinken. Meer dan de helft
van de bezoekers overnachtte ook rondom de EK Inline
Skaten, gemiddeld maar liefst bijna zes nachten.
In dit onderzoek hebben we ook de tevredenheid van
bezoekers en deelnemers bevraagd. De waardering van het
evenement als geheel is erg groot, zowel onder deelnemers
(gemiddelde rapportcijfer 8,5) als onder bezoekers (8,3). Met
name de organisatie, maar ook de sportaccommodatie, locatie
en sfeer zij zowel bezoekers als deelnemers in grote mate
(minimaal 97%) tevreden.
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De economische impact van de EK Inline Skaten voor de
provincie Gelderland bedraagt € 700.000. Hiervan is zo’n half
miljoen euro (ruim tweederde) afkomstig van de bestedingen
van bezoekers. De additionele uitgaven van deelnemers zijn €
198.000. Daarnaast is er een kleine, maar positieve netto
bijdrage vanuit de organisatie aan de Gelderse economie van
€ 3.000.
Economische impact

Totaal

Bezoekers

€ 499.000

Deelnemers en begeleiders

€ 231.000

Organisatie (netto)
Media
Totale economische impact

€ 3.000
PM
€ 733.000
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1. Inleiding
Achtergrond evenement

Van 23 tot en met 30 juli 2016 vonden in Nederland de
Europese Kampioenschappen (EK) Inline Skaten plaats. Dit
evenement werd grotendeels gehouden op de nieuwe
skeelerbaan in Heerde (Gelderland). De marathon vond plaats
in Steenwijk (Overijssel) op de laatste dag van het evenement.
De EK worden sinds 1989 jaarlijks georganiseerd, door de
European Confederation of Roller Skating (CERS). Het was de
vierde maal dat het evenement in Nederland werd
georganiseerd. De vorige keer dat de EK in Nederland
plaatsvond was in 2013 in Almere.
Op zaterdag 23 juli 2016 was alleen de opening (geen
wedstrijden). Van 24 tot en met 29 juli waren er wedstrijden op
de skeelerbaan in Heerde, met uitzondering van woensdag 27
juli, toen er een ombouw naar een wegparcours plaatsvond.
Het evenement werd afgesloten met de marathon op 30 juli in
Steenwijk. In totaal streden 260 mannen en vrouwen in
Heerde op de volgende (baan-)onderdelen:
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-

300 meter tijdrit

-

500 meter sprint

-

1000 meter sprint

-

puntenkoers (10 of 5 km)

-

afvalkoers (15 of 10 km)

Naast deze echte kampioenschappen werd er op donderdag
28 juli de Veluwe Special Open voor G-Skater georganiseerd.
In totaal was zo’n 60% van de deelnemers man en dat gold
ook voor elke categorie. Onder de 107 senioren die
deelnamen waren 42 vrouwen. De deelnemers kwamen uit 18
verschillende landen. Italië en Nederland hadden de grootste
afvaardigingen met elke 40 deelnemers.

De organisatie van de EK Inline Skating 2016 was
ondergebracht bij Skeelervereniging Oost-Veluwe. Het voor
bezoekers gratis toegankelijke evenement verliep volgens de
organisatoren geslaagd en heeft naar schatting in Heerde een
kleine 10.000 bezoeken mogen verwelkomen. Het evenement
kon rekenen op zowel regionale, nationale als internationale
media-aandacht.
Na het uitermate succesvolle Italiaanse team en de Fransen
was de Nederlandse afvaardiging het op twee na succesvolste
land bij deze editie van de Europese Kampioenschappen. Op
de baan werden de grootste successen geboekt door de
junioren met meerdere Europese kampioenen. Bij de
volwassenen waren er ook meerdere Nederlandse medailles
waaronder één gouden. Op de aflossingskoers over vijf
kilometer veroverden Bianca Roosenboom, Manon Kamminga
en Irene Schouten de titel.

Achtergrond onderzoek
In Gelderland worden verschillende sportevenementen
georganiseerd die veel publiek trekken. Ze zijn van grote
waarde voor de provincie Gelderland: inwoners en toeristen
hebben er plezier van en ondernemers en organisaties
verdienen er aan. De provincie ondersteunt daarom
verschillende evenementen die in Gelderland worden
georganiseerd. Daarbij wil de provincie wel inzichtelijk
krijgen wat deze evenementen nu feitelijk bijdragen aan de
Gelderse economie. Om deze reden is aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om een
economische impact studie volgens de beproefde WESPmethode te verrichten, die als doel heeft om de directe
additionele bestedingen als gevolg van het evenement in
kaart te brengen alsmede ook een bezoekersprofiel en
tevredenheid van bezoekers van de evenementen weer te
geven.
De provincie is, in het kader van Gelderland Sportland,
subsidieverstrekker en sponsor voor verschillende Gelderse
sportevenementen binnen de kernsporten van Gelderland.
Dat zijn: wielrennen, atletiek, judo, hippische sport, volleybal
en tennis. Eén van de voorwaarden van de subsidie is een
evaluatie de economische impact van het evenement voor
Gelderland volgens de richtlijnen van de Werkgroep
Evaluatie Sportevenementen (WESP). Dit betekent dat het
evenement volgens een gestandaardiseerde methode wordt
onderzocht, welke landelijk is vastgesteld in deze
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Werkgroep. Alhoewel evenementen van elkaar verschillen,
zijn de uitkomsten van de onderzoeken hierdoor goed
vergelijkbaar. In de WESP werken wetenschappers en
onderzoekers samen om te komen tot standaarden, om zo
onderzoek vergelijkbaar te maken en op een hoog niveau te
krijgen en houden.
Structuur van het rapport
In het volgende hoofdstuk wordt de methodologie van het
onderzoek besproken. Hoofdstuk 3 richt zich op de
karakteristieken van de bezoekers en hun tevredenheid
over het evenement. Hoofdstuk 4 behandelt de
economische impact van het evenement voor de provincie
Gelderland.

2. Methodologie
De EK Inline Skaten zijn geëvalueerd volgens
gestandaardiseerde methoden, welke landelijk zijn
vastgesteld in de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
(WESP). Alhoewel alle sport- en cultuur evenementen van
elkaar verschillen zullen de uitkomsten van de onderzoeken
wel goed vergelijkbaar zijn. In WESP werken wetenschappers
en onderzoekers van verschillende hogescholen,
universiteiten en enkele andere maatschappelijke en
onderzoeksorganisaties, zoals NOC*NSF, het Mulier Instituut
en het CBS, samen om standaardrichtlijnen te ontwerpen om
de sociale, economische en promotionele impact van
(sport)evenementen te meten. Doel van de WESP is om
samen te komen tot uniforme standaarden, om zo onderzoek
vergelijkbaar te maken en op een hoog niveau te krijgen en
houden.

Het begrip economische impact behoeft enige toelichting. De
economische impact van een sportevenement wordt
gedefinieerd als de extra bestedingen die door dit evenement
veroorzaakt worden in een bepaalde afgebakende omgeving
van het evenement, in dit geval de provincie Gelderland. Er is
gekozen voor deze afbakening omdat de provincie, die het
evenement financieel ondersteunt, door middel van een
WESP-evaluatie wil weten wat de economische impact is voor
provincie Gelderland. Het onderzoek voor de economische
impact van een sportevenement richt zich in principe op de
additionele uitgaven binnen, in dit geval, Gelderland van de
volgende vier actoren rondom het evenement:
Bezoekers

Deelnemers

Media

Organisatie

Begripsbepaling en afbakening
Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van het
bezoekersprofiel, tevredenheid en de economische impact
van de EK Inline Skaten. Hiervoor is gebruik gemaakt de
richtlijnenhandboeken die door de WESP zijn vastgesteld, te
weten de Richtlijnenhandboeken Economische Impact,
Tevredenheid en Bezoekersprofiel. Deze handboeken zijn te
downloaden via de website van de WESP:
www.evenementenevaluatie.nl.
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Bij de bepaling van de economische impact vanuit de
organisatie wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van
de organisatie die direct in Gelderland worden gedaan. Er
wordt nadrukkelijk niet gekeken naar de inkomsten van
uitgaven van de derden (personen of organisaties) waarvan
de organisatie inkomsten ontvangt of aan wie het uitgaven
doet.

Ter verduidelijking een voorbeeld. Als de organisator van het
evenement een cateraar uit de regio (hier: provincie
Gelderland) haalt, worden deze uitgaven volledig binnen de
regio gerekend. In werkelijkheid kan de cateraar juist
grotendeels zijn kosten, zoals personeel, ingrediënten en
materialen, buiten de regio maken. Omgekeerd kan de
organisatie bijvoorbeeld voor de opbouw van het evenement
een bedrijf van buiten de regio inhuren. In dat geval vallen voor
deze analyse de uitgaven aan dit bedrijf volledig buiten de
regio, ook al is het in werkelijkheid zo dat dit bedrijf juist allerlei
uitgaven (zoals inhuur van personeel, overnachtingen en
materialen) binnen de regio doet. Al deze indirecte effecten zijn
zeker van belang voor de regionale economie, echter is het
bijzonder lastig en zeer arbeidsintensief om zulke effecten in
kaart te brengen. Dit valt daarom ook buiten de scope van dit
onderzoek. Het is echter wel belangrijk dat de lezer zich van
bovenstaande effecten bewust is.

elektronische hulpmiddelen (tablets en smartphones) en de
software van iSurvey. In totaal zijn er 308 bruikbare enquêtes
in het onderzoek meegenomen, waaronder zitten 20
deelnemers en 21 journalisten/mediapersonen. De andere 268
enquêtes betreffen bezoekers. Door technische problemen is
een groot deel van de respons helaas verloren gegaan.
Schattingen over de bezoekersaantallen zijn afkomstig van
Skeelervereniging Oost-Veluwe, de organisator van het
evenement. Gegevens met betrekking tot de uitgaven van
deelnemers zijn apart meegenomen in de berekeningen en
berusten deels op de input van de organisatie. Dit laatste geld
ook voor gegevens over de inkomsten en uitgaven van de
organisatie van het evenement.
Representativiteit van het onderzoek

De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder
populaties met een omvang kleiner dan 5000 personen er
minimaal 270 enquêtes gehouden moeten worden om een
Dataverzameling
voldoende betrouwbaar beeld te geven van het evenement.
Om tot de resultaten te komen hebben is veldwerk verricht.
Betrouwbaar betekent in dit geval dat met 95% zekerheid kan
Verspreid over de duur van de EK Inline Skaten 2016 zijn er op worden gezegd dat de werkelijkheid binnen een marge van
verscheidene dagen steekproefsgewijs enquêtes afgenomen
+5% tot -5% van de uitkomsten van het onderzoek vallen. De
bij bezoekers aan het evenement door vrijwilligers van de
dataverzameling heeft in totaal 268 bruikbare enquêtes onder
organisatie Stichting EK Inline Skaten. De vragenlijst van de
bezoekers en 20 onder deelnemers en begeleiders
bezoekersenquête (zie bijlage 2) was gericht op het
opgeleverd. Het kritische aantal van 270 is dus wel gehaald
bezoekersprofiel, tevredenheid en de economische impact van voor wat betreft het totaal aantal aanwezigen, maar net niet
het evenement en zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen voor specifiek de bezoekers. De technische problemen zijn hier
van de WESP. De enquête is afgenomen middels
debet aan.
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De resultaten die hieronder zijn beschreven zijn dus met
enige onzekerheid omgeven en geven daarom een indicatief
beeld van het evenement en de bezoekers en deelnemers.
De betrouwbaarheid is ook lager voor deelpopulaties, zoals
de bezoekers op één bepaalde dag of met een gegeven
herkomst. Het aantal geënquêteerden hiervoor is kleiner,
waardoor de betrouwbaarheid van de (deel-) uitkomst ook
afneemt. Immers, als er 100 personen binnen een groep van
1000 worden ondervraagd is de kans op een representatief
beeld veel groter dan wanneer 1 persoon uit een populatie
van 10 geïnterviewd wordt. De lezer dient dus, net als de
onderzoeker, voorzichtig om te gaan met resultaten die
betrekking hebben op een deel van de populatie.
Voor het onderzoek heeft er een interne peer-review
plaatsgevonden door Jelle Schoemaker. Hij heeft de data
methode en uitkomsten getoetst aan de WESP-standaarden.
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3. Profiel Bezoekers
Aantallen bezoekers

De EK Inline Skating duurde acht dagen, maar er waren alleen
toeschouwers op 6 dagen (opening en de vijf wedstrijddagen).
Bij de EK Inline Skating was er sprake van geen vrije entree,
waarbij een groot deel van de bezoekers was via sponsors en
de KNSB aan kaarten gekomen. Daarom heeft de HAN in
samenwerking met de organisatie van de EK Inline Skaten een
inschatting gemaakt van het aantal bezoekers per dag. Per dag
waren er rond de 1.500 bezoekers. Zondag 24 juli waren de
meeste bezoekers aanwezig. In totaal komt het evenement
daarmee uit op naar schatting 9.600 bezoeken. Overigens
werd een groot deel van de kaarten via de sponsors (met name
KPN en Univé) en de KNSB verspreid.
Bijna een kwart (23%) van bezoekers kwam één dag, maar
een nog groter deel van de bezoekers was alle zes dagen
aanwezig. De deelnemers zijn hierbij niet meegenomen.
Gemiddeld waren de bezoekers ruim drie-en-een-halve dagen
bij de EK aanwezig. Daarmee komt het aantal individuele
bezoekers van het evenement uit op naar schatting 2.700.

Dagen bezocht door bezoekers
Zaterdag 23 juli (opening)

1.200

Zondag 24 juli

2.000

Maandag 25 juli

1.700

Dinsdag 26 juli

1.800

Donderdag 28 juli

1.400

Vrijdag 29 juli

1.500

Totaal aantal bezoeken

9.600

Dagen bezocht door bezoekers

Aandeel

1 dag

23%

2 dagen

15%

3 dagen

15%

4 dagen

5%

5 dagen

19%

6 dagen

24%

Gemiddeld aantal dagen per persoon
Bezoeken en bezoekers
Dagbezoeken
Gemiddeld aantal dagen aanwezig
Individuele bezoekers
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Aandeel

3,6 dagen
Schatting
9.600
3,6
2.700

Geslacht en leeftijd
Gedurende het evenement waren ongeveer evenveel
mannen (52%) als vrouwen (48%). Ruim een derde van de
bezoekers was jonger dan 35 jaar, terwijl een kwart ouder
was dan 55 jaar. Daarmee was de gemiddelde leeftijd van
de bezoekers 43 jaar. Alleen personen van 16 jaar en ouder
zijn meegenomen in de enquêtes.
Herkomst bezoekers
Van alle bezoekers was bijna de helft afkomstig uit het
buitenland. Hiervan kwam bijna een kwart uit België.
Daarnaast waren er ook relatief veel bezoekers uit Duitsland,
Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Slechts een kwart van de
ondervraagde bezoekers was afkomstig Gelderland,
waarvan bijna de helft uit de gemeente Heerde. Na
Gelderland komen de meeste Nederlandse bezoekers uit
Overijssel (8%), gevolgd door Noord-Holland en Fryslan met
5%.
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Bezoekers

Aandeel

Man

52%

Vrouw

48%

Jonger dan 25

18%

25 tot 34 jaar

19%

35 tot 44 jaar

26%

45 tot 54 jaar

29%

55 tot 64 jaar

18%

65 jaar of ouder

8%

Gemiddelde leeftijd

43 jaar

Gemeente Heerde

12%

Gelderland (incl. Heerde)

25%

Overijssel

8%

Noord-Holland

5%

Fryslân

5%

Overige Nederlandse provincies

11%

Buitenland

46%

Opleidingsniveau
Van de bezoekers had een 33% een middelbare school en
32% een middelbare beroepsopleiding als hoogst voltooide
opleiding. Ongeveer een kwart van de bezoekers was hoger
opgeleid. Hiervan had het grootste deel een HBO-opleiding.
Maar 18% was lager opgeleid.
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Opleidingsniveau

Totaal

Basisonderwijs

5%

LBO/VMBO/MAVO

13%

MBO (MTS, UTS, VHBO)

32%

HAVO/VWO/HBS

20%

Gezelschap

HBO (incl. Universiteitspropedeuse)

18%

De omvang van het gezelschap waarin de bezoekers op de
EK aanwezig waren is in de onderste tabel hiernaast te zien.
De grootste groep betreft de bezoekers die het evenement in
een duo bezochten (36%). Ongeveer één op de vijf
bezoekers kwam alleen en 8% was onderdeel van een
groep van 6 of meer personen. De gemiddelde
gezelschapsgrootte bedroeg 3,4 personen.

WO

8%

Anders

4%

Bezoekers: groepsomvang

Totaal

Alleen

20%

2 personen

36%

3 personen

14%

4 personen

15%

5 personen

7%

6 - 10 personen

6%

Meer dan 10 personen

2%

Gemiddelde bestedingen

Bezoekers dagbestedingen

Gemiddeld werd er door de bezoekers in de steekproef meer Toegang tot het evenement
dan € 36,- per persoon per dag uitgegeven. Hierbij zijn de
Eten en drinken op het evenement
overnachtingen niet meegeteld. Aan eten en drinken werd
Overige uitgaven op het evenement
ruim de helft (€ 19,68) besteed. Daarnaast waren de
Eten en drinken elders in Gelderland
uitgaven aan winkelen de belangrijkste uitgavenpost.
Winkelen in de provincie Gelderland

€ 3,92
€ 4,10
€ 3,68
€ 8,35
€ 6,72

Overnachtingen

Vervoer in de provincie Gelderland

€ 5,29

Van alle bezoekers overnachtte maar liefst 51% minimaal
één nacht buiten het eigen huis. Hieronder bevinden zich
ook mensen die niet speciaal voor het evenement kwamen.
De gemiddelde duur van de overnachtingen was bijna zes
nachten.

Overige uitgaven in de provincie Gelderland

€ 3,46

Totaal

€ 35,52

Bezoekers

Totaal

Overnachtingpercentage
Meer dan de helft van de overnachtende bezoekers verbleef
in een hotel en ruim een kwart verbleef in een bungalowpark
of camping. Maar 3% overnachtte bij vrienden of familie.
Bijna alle overnachtingen (97%) waren in de provincie
Gelderland, waarvan 39% in de gemeente Heerde.
Ongeveer drie procent van de overnachters verbleef bij
vrienden of familie.
De gemiddelde overnachtingsprijs was € 26,12 per persoon
per nacht. Dit is inclusief de gratis overnachtingen bij
vrienden en familie.
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Gemiddeld

Gemiddelde duur overnachting

51%
5,9 nacht

Bij vrienden/familie/kennissen

3%

Hotel

54%

Bungalowpark/camping

27%

Bed & Breakfast

12%

Anders

4%

Overnachtingsprijs p.p (incl. vrienden/fam.)

€ 26,12

Tevredenheid bezoekers

waardering van het evenement als geheel. Dit lag op een 8,3.
Ruim 40% van de bezoekers gaf het evenement een 9 of 10 en
nog eens 40% gaf het een 8.

De bezoekers van de EK Inline Skaten zijn bevraagd over hun
tevredenheid over vier verschillende aspecten van het
evenement. Zij scoorden deze aspecten op een 5-punts
Likertschaal, van zeer ontevreden (1) tot zeer tevreden (5).
Waardering deelnemers
Daarnaast is hen ook om een waarderingscijfer (1-10) te geven Onder de deelnemers die aan het onderzoek hebben
voor het evenement in zijn geheel.
meegedaan is de tevredenheid nog hoger dan bij de
bezoekers. Het gemiddelde waarderingscijfer is een 8,5. Op
De sfeer, faciliteiten, locatie en organisatie worden allemaal
alle aspecten scoort het evenement ook hoger onder
erg positief gewaardeerd. werden als de belangrijkste aspecten deelnemers dan onder bezoekers, uitgezonderd het aspect
gezien. Over vrijwel al deze aspecten was 97% of meer van de sfeer (gemiddelde 4,08).
bezoekers tevreden of zeer tevreden. Op bijna geen van de
aspecten zijn ontevreden bezoekers gevonden. De organisatie Samenvattend kan er worden gesproken van een hoge
wordt door de bezoekers het hoogst gewaardeerd. In het
waardering onder zowel bezoekers als deelnemers, ook in
algemeen kan worden geconcludeerd dat een zeer groot deel vergelijking met andere sportevenementen.
van de bezoekers (zeer) tevreden is over de meeste aspecten.
In het verlengde hiervan zien we ook een hoge gemiddelde
Tevredenheid
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Zeer
tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer
Gemiddel
ontevreden
d (1-5)

Sfeer

37%

60%

2%

1%

0%

4,34

Faciliteiten

30%

67%

3%

0%

0%

4,27

Locatie

39%

59%

2%

0%

0%

4,36

Organisatie

59%

38%

3%

0%

0%

4,57

4. Economische impact
Met de economische impact van de EK Inline Skaten wordt
bedoeld de additionele, dat wil zeggen extra, bestedingen
die door dit evenement worden veroorzaakt in een
afgebakend gebied. In het geval van EK Inline Skaten wordt
met dit gebied de provincie Gelderland bedoeld.

bestedingen worden meegenomen van bezoekers,
deelnemers, organisatie en pers die speciaal voor het
evenement naar Gelderland zijn gekomen. In dit onderzoek
worden uitgaven van de inwoners van Gelderland als nietadditioneel gezien, omdat het aannemelijk is dat zij het geld
dat zij aan of door het evenement besteedden anders ook in
Bij een (internationaal) sportevenement als EK Inline Skaten Gelderland zouden hebben uitgegeven. We gaan er
zijn verschillende ‘economische effecten’ te onderscheiden: derhalve vanuit dat indien het evenement op een andere
gekochte toegangskaartjes door bezoekers, overnachtingen locatie (wereldwijd) zou zijn gehouden, er geen
Gelderlanders zijn die speciaal daarvoor naar deze andere
door buitenlandse deelnemers/bezoekers, uitgaven en
inkomsten van de organisatie, enzovoorts. In zekere zin zijn locatie zouden zijn gereisd.
● De uitgaven gerelateerd aan het sportevenement moeten
dit allemaal ‘economische effecten’: ze zijn een gevolg van
het sportevenement voor de economie. De centrale vraag is: niet worden ‘teniet gedaan’ door vermindering van de vraag
in andere delen van de economie, met andere woorden als
welke effecten zijn echt additioneel en zijn niet het gevolg
er sprake is van verschuiving van vraag. Een voorbeeld van
van een verschuiving van de ´binnenlandse´, of in dit geval
verschuiving zijn subsidies van de lokale overheid: als de EK
‘binnenprovinciale’ vraag?
Inline Skaten niet had plaatsgevonden, waren deze uitgaven
van de provincie naar alle waarschijnlijkheid toch ook in de
Wat zijn additionele bestedingen?
Gelderse economie terechtgekomen. In feite is dit dus een
We beschouwen in principe alleen de bestedingen als
verschuiving van de vraag binnen Gelderland. Deze
additioneel wanneer zij aan twee voorwaarden voldoen:
uitgaven worden dus niet meegeteld als additioneel.
● Er is een oorzakelijk verband met de organisatie van het
evenement. In de praktijk betekent dit dat alleen de
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Bezoekers, overnachtingen en bestedingen

Van de bezoekers was 75% afkomstig van buiten
Gelderland. Van de overige bezoekers zegt meer dan 90%
De economische impact van bezoekers wordt (in grote
dat zij, als de EK Inline Skaten niet in Gelderland was
lijnen) bepaald door de vermenigvuldiging van het aantal
georganiseerd, op dat moment niet in Gelderland waren
additionele bezoekers met de gemiddelde uitgaven per
geweest. In totaal was daarom 71%van het gehele publiek
persoon van deze bezoekers. Op vergelijkbare wijze wordt
additioneel. Dit komt neer op zo’n 1.900 bezoekers.
het aantal overnachtingen bepaald, aan de hand van de
gemiddelde verblijfsduur. Voor zowel het vaststellen van het Gemiddeld bleven de additionele bezoekers bijna vier dagen
aantal overnachtingen als voor het berekenen van de totale op het evenement. Dit ligt iets boven het gemiddelde voor
economische impact is het aantal bezoekers dus essentieel. alle bezoekers. Gelderlanders waren gemiddeld meer dagen
op het evenement dan bezoekers van buiten de provincie. In
totaal komt het aantal additionele dagbezoeken daarmee op
Additionele bezoeken en bezoekers
7.300.
Personen van buiten Gelderland die bij de EK Inline Skaten
aanwezig waren worden als additioneel gezien indien zij
zonder het evenement niet in Gelderland waren geweest.
Bezoekers en bezoeken, totaal en
Totaal
additioneel
Hiervoor wordt in de vragenlijst de stelling voorgelegd: ‘Als
de EK Inline Skaten niet in Gelderland was geweest, dan
Aantal bezoeken
9.600
was ik ook in Gelderland geweest’. Respondenten van
Aantal bezoeken per bezoeker
3,56
buiten de provincie die hierop instemmend reageren rekenen
Aantal bezoekers
2.700
we tot niet additionele bezoekers; de uitgaven die zij doen
zouden zonder het evenement naar alle waarschijnlijkheid
Aandeel additionele bezoekers
71%
ook in de provincie Gelderland neerslaan. Alle andere
Aantal additionele bezoekers
1900
bezoekers van buiten de provincie zijn speciaal voor het
evenement naar Gelderland gekomen en zij zijn, net als hun Gem. aantal dagen per additionele bezoeker
3,86
uitgaven, additioneel.
Totaal aantal additionele bezoeken
7300
Bezoekers uit Gelderland beschouwen we bij dit evenement
zoals gezegd niet als additioneel.
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Dagbestedingen additionele bezoekers
De tabel hiernaast laat de gemiddelde dagbestedingen
binnen de provincie Gelderland zien van additionele
bezoekers. Per dag werd er door deze groep per persoon
zo’n 30 euro uitgegeven. Bestedingen aan overnachtingen
zijn hierbij niet inbegrepen. De economische impact van
dagbestedingen van bezoekers komt uit op € 214.000,-.

Economische impact tijdens evenement
Additionele bezoeken (dagen)
Gem. uitgaven additionele bezoekers per dag
Totale dagbestedingen additionele
bezoekers

Totaal
7300
€ 29,33
€ 214.000

Overnachtingen additionele bezoekers
Van de additionele bezoekers overnachtte 65% minimaal
één nacht in Gelderland. De gemiddelde overnachtingduur
van deze personen was bijna zes nachten. In totaal zijn er
daarmee naar schatting 7.300 additionele overnachtingen
geweest. Het gemiddelde overnachtingbedrag was zo’n 26
euro persoon per nacht. Het gaat ook hier om alle typen
accommodaties, dus zowel het verblijf bij vrienden of familie,
als het 5-sterren hotel. In totaal bedragen de additionele
uitgaven aan logies € 192.000,- voor de provincie
Gelderland.
De cijfers in de tabel wijken om verschillende redenen af van
de tabel over gemiddelde bestedingen in hoofdstuk 3. Dit
komt onder meer omdat daar alle bezoekers zijn
meegenomen en hier alleen gekeken is naar de uitgaven
van additionele bezoekers. Deze komen ook terug bij
inkomsten van de organisator van het evenement, en zijn
daarom hier, om dubbeltellingen in de economische
impactberekening te voorkomen, weggelaten.
16

Economische impact overnachtingen

Totaal

Addionele bezoekers
Aandeel overnachters onder add. bezoekers (in
Gelderland)
Aantal overnachters onder add. bezoekers

1.900

Gemiddelde overnachtingsduur add. bez.

5,92

Aantal additionele overnachtingen

7300

Gem. uitgaven per additionele overnachting
Totale overnachtingsbestedingen
additionele bezoekers (€)

65%
1200

€ 26,17
€ 192.000

Economische impact door langer verblijf
De additionele overnachters van de EK Inline Skaten bleven
gemiddeld 2,2 dagen langer in Gelderland. Dit zijn dagen die
zij niet op het evenement waren. Met de aanname dat zij
tijdens deze dagen gemiddeld dezelfde bestedingen per
persoon deden als tijdens het evenement (zo’n 35 euro) zijn
de additionele bestedingen door een langer verblijf €
93.000,-. Dit bedrag is onder meer zo hoog doordat de
rustdag van het evenement hierbij gerekend wordt, de
uitgaven op die dag vallen niet onder de dagbestedingen op
het evenement.
De totale economische impact vanuit bezoekers is daarmee
in totaal € 499.000,-.
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Economische impact langer verblijf

Totaal

Additionele overnachters

1200

Gemiddeld aantal dagen extra

2,20

Gemiddelde dagbestedingen

€ 35,09

Totale econ. impact door langer verblijf

€ 93.000

Economische impact

Totaal

Dagbestedingen

€ 214.000

Overnachtingen

€ 192.000

Langer verblijf overnachter

€ 93.000

Totale economische impact bezoekers

€ 499.000

Economische impact deelnemers en begeleiders

Deelnemers

Volgens de organisatie van de EK Inline Skaten waren er in
2016 in totaal 260 deelnemers. Daarnaast waren er voor elke
10 deelnemers naar schatting 3 begeleiders. Deze in totaal
340 personen zien we allemaal als additioneel (als het
toernooi elders was georganiseerd waren zij dáár geweest).
Gemiddeld bleef deze groep alle 6 dagen op het evenement.
In totaal komt het aantal additionele dagbezoeken van
deelnemers en begeleiders tijdens het evenement daarmee
uit op 2040. De tabel hiernaast laat de gemiddelde
dagbestedingen binnen de provincie Gelderland zien van
deelnemers. Per dag werd er door deze groep per persoon
zo’n 24 euro uitgegeven, volgens de steekproef onder
deelnemers. De economische impact van dagbestedingen
van bezoekers komt uit op € 50.000,-.

Aantal deelnemers

260

Begeleiders

80

Betaalde overnachtingen deelnemers en begeleiders

Economische impact overnachtingen

De deelnemers waren gemiddeld zo’n 10 dagen en nachten
in de omgeving van Heerde voor de EK. Voorafgaand aan het
evenement waren veel deelnemers er voor training en
medische controles. Van de deelnemers overnachtte naar
schatting zo’n 90% in Gelderland. De gemiddelde
overnachtingduur van deze personen was 10 nachten. Het
gemiddelde overnachtingbedrag was volgens de EKorganisatie zo’n 50 euro persoon per nacht. In totaal
bedragen de overnachtingsbestedingen van deelnemers en
begeleiders naar schatting € 153.000,- in de provincie
Gelderland.
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Aandeel additionele bezoekers
Totaal add. deelnemers en begeleiders

Totaal

100%
340

Gem. aantal dagen per deelnemer & begeleider

6

Aantal add. dagen deelnemers & begeleiders

2.040

Economische impact tijdens evenement

Totaal

Additionele dagen deelnemers

2.040

Gem. uitgaven additionele deelnemers per dag

€ 24,49

Totale add. dagbestedingen deelnemers

€ 50.000

Deelnemers en begeleiders
Aandeel overnachters onder deelnemers (in
Gelderland)
Aantal additionele overnachters
Gemiddelde overnachtingsduur add. bez.
Aantal additionele overnachtingen

Totaal
340

90%
310
10
3100

Gem. uitgaven per additionele overnachting

€ 50,00

Totale add. overnachtingsuitgaven deeln.

€ 153.000

Economische impact door langer verblijf deelnemers
De deelnemers en hun begeleiders aan de EK Inline Skaten
bleven gemiddeld bijna vier dagen langer in Gelderland,
buiten de dagen die ze op het evenement waren. Met de
aanname dat zij tijdens deze dagen gemiddeld dezelfde
bestedingen per persoon (ruim 20 euro) deden als tijdens
het evenement zijn de additionele bestedingen door een
langer verblijf € 28.000,-.
De totale economische impact van deelnemers en
begeleiders komt uit op € 231.000,-.
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Economische impact langer verblijf

Totaal

Additionele overnachters

340

Gemiddeld aantal dagen extra

4,0

Gemiddelde dagbestedingen

€ 20,49

Totale econ. impact door langer verblijf

€ 28.000

Economische impact deelnemers en
begeleiders
Dagbestedingen

€ 50.000

Overnachtingen

€ 153.000

Langer verblijf overnachter

€ 28.000

Totale econ. impact deelnemers & begel.

€ 231.000

Totaal

Economische impact vanuit de organisatie
Voor de economische impactberekening van de EK Inline
Skaten is het ook van belang in kaart te brengen welke
uitgaven de organisatie deed in Gelderland en welke
inkomsten het uit diezelfde provincie genereerde. Het saldo
daarvan is de netto economische impact vanuit de
organisatie. In de bovenste van tabellen hiernaast zijn de
uitgaven van Skeelervereniging Oost-Veluwe voor de EK
Inline Skaten te zien. Het betreft gegevens van de vereniging
zelf, op basis van realisatiecijfers. De totale begroting van
het evenement was zo’n 283.000 euro. Daarvan besteedde
de organisatie 65% binnen Gelderland.

Uitgavenpost

Gelderland

Buiten
Gelderland

Totaal

Accommodatie

€ 35.000

€ 23.000

€ 58.000

Wedstrijd

€ 4.000

€ 26.000

€ 30.000

Communicatie en media

€ 18.000

€ 20.000

€ 37.000

Overnachtingen jury e.d.

€ 50.000

€0

€ 50.000

Side-events

€ 40.000

€0

€ 40.000

Organisatie

€ 38.000

€ 31.000

€ 68.000

Totaal

€ 184.000

€ 100.000

€ 283.000

Gelderland

Buiten
Gelderland

Totaal

Subsidies overheden

€ 145.000

€0

€ 145.000

Sponsoring

€ 24.000

€ 89.000

€ 113.000

Kaartverkoop

€ 4.000

€ 11.000

€ 15.000

€ 8.000

€ 3.000

€ 11.000

€ 181.000

€ 103.000

€ 283.000

Inkomstenpost
De middelste tabel hiernaast laat de inkomsten van de
organisatie zien. Van de inkomsten was181.000 euro
afkomstig uit Gelderland. Hiervan vormden subsidies de
grootste bron van inkomsten. De meeste sponsors waren
daarentegen gevestigd buiten Gelderland.

Overig
Er werd dus € 184.000,- door de organisator van het
evenement in Gelderland besteed. Daar staat tegenover dat Totaal
de organisatie € 181.000,- uit Gelderland kreeg.
Daarmee is er een kleine, maar positieve netto
economische impact vanuit de organisatie gerealiseerd
van € 3.000,-.

Economische impact organisatie

Bestedingen in Gelderland

€ 184.000

Inkomsten uit Gelderland

€ 181.000

Netto Economische impact organisatie
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Gelderland

€ 3.000

Samenvatting – conclusie economische impact

Economische impact naar categorie
De tabel hiernaast geeft de hiervoor gepresenteerde
Bezoekers
resultaten kort en bondig weer. De totale economische
impact van de EK Inline Skaten voor de provincie Gelderland Deelnemers en begeleiders
bedraagt € 733.000.
Organisatie (netto)
Media
De belangrijkste positieve bijdrage aan de economische
Totale conomische impact
impact komt van bezoekers. Zij zijn goed voor een totaal van
bijna een half miljoen euro aan additionele bestedingen
(inclusief overnachtingen) in Gelderland. Dat is zo’n 68%
van de totale economische impuls door dit evenement voor
de provincie Gelderland. De deelnemers zijn goed voor een
economische impact van € 231.000. De organisatie van het
evenement zelf zorgt, doordat het iets meer aan middelen
van binnen de provincie besteedt dan dat het van binnen
Gelderland aantrekt, voor een positieve bijdrage van € 3.000
aan de economische impact. Mediapersonen zijn in dit
onderzoek beschouwd als bezoeker en niet nader
onderzocht. Hiervan is ook onvoldoende data beschikbaar
om een goede schatting te maken voor een economische
impact raming. Daarom is dit in de tabel hiernaast
opgenomen als een PM-post.
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Totaal
€ 499.000
€ 231.000
€ 3.000
PM
€ 733.000
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Vragenlijst bezoekers- en deelnemersenquête
1. Wat is uw geslacht

18. Overige uitgaven op het evenement

2. Wat is uw geboortejaar?

19. Eten en drinken elders in Gelderland

3. Uit welk land komt u? Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode?

20. Vervoer elders in Gelderland

4. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

21. Winkelen elders in Gelderland

5. In welke hoedanigheid was u aanwezig tijdens het
evenement.?

22. Overige uitgaven elders in Gelderland

7. Hoe kwam u over het event te weten?

- sfeer

8. Op hoeveel dagen bezoekt u de EK Inline Skaten?

- faciliteiten

9. Als de EK Inline Skaten 2016 niet in Gelderland had
plaatsgevonden, zou ik ook in Gelderland zijn geweest.

- locatie

10. Overnachtte u tijdens, of direct voor of na het evenement
ergens anders dan op uw vaste woonadres?

24. Wat voor rapportcijfer (tussen de 1 en 10) geeft u het
evenement in zijn geheel?

11. Waar overnachtte u?

25. Heeft u verder nog opmerkingen over of aanbevelingen voor
het evenement?

23 & 24. Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van
6. Uit hoeveel personen (inclusief uzelf) bestond uw gezelschap? de EK Inline Skating?

12. Hoeveel nachten overnachtte u?
13. Welk type accommodatie overnacht(te) u?
14. Wat was de prijs van 1 overnachting (in euro)?
15. Op hoeveel personen heeft deze betrekking?
Hoeveel besteed(de) je vandaag in totaal aan:

16. Toegang tot het evenement
17. Eten en op het evenement
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- organisatie

