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Samenvatting
De Gelderse etappes van de Holland Ladies Tour trokken
18.000 dag bezoeken. Dat komt neer op een kleine 9.500
unieke bezoekers. Merendeel van deze bezoekers was man
en kwam uit Nederland, met name uit Gelderland zelf. De
gemiddelde leeftijd van de bezoeker lag op 55,7 jaar en was
voornamelijk MBO opgeleid. Zij hebben het evenement met
name gevonden via de krant en via familie, vrienden en
kennissen. Het percentage bezoekers dat via social media op
hoogte is gebracht van het evenement is redelijk klein (6,2%).
Een groot deel van de mensen was niet voor het eerst bij de
Holland Ladies Tour. Van de bezoekers was 47,4% al bij een
of meerdere voorgaande edities geweest.
Alle ondervraagde bezoekers gaven gemiddeld € 56,10 uit
per dag. Het grootste deel van deze uitgave zat in het eten en
drinken buiten het evenement om ergens anders in
Gelderland, namelijk € 26,69. De bezoekers van buiten
Gelderland gaven aanzienlijk meer uit dan de bezoekers uit
Gelderland, € 82,43 om € 33,26. Logischerwijs waren de
vervoerkosten hoger, maar ook de uitgaven aan eten en
drinken en winkelen buiten het evenement om in Gelderland
lagen hoger. Op het evenement zelf gaven de bezoekers uit
Gelderland dan weer iets meer uit dan de bezoekers van
buiten Gelderland. Van de bezoekers bleef 10% overnachten
en dat deden zij gemiddeld 3,3 nachten. Merendeel van de
3

mensen verbleef in B&B’s en 3 sterren hotels. Gemiddeld
gaven zij daar € 54,55 aan uit per persoon per nacht.
De waardering van alle bevraagde bezoekers kwam uit op
een 7,6. Financieel uitte zich dat in een WTP van € 2,96.
Meer dan de helft van de mensen (56,4%) heeft aangegeven
bij een volgende editie weer aanwezig te zijn.
Economische impact
Van de 9.473 unieke bezoekers was 21% additioneel, dat
komt neer op 1.990 additionele bezoekers tijdens de 3
Gelderse etappes. Zij gaven gemiddeld € 59,84 uit per
persoon per dag, wat neer komt op een economische impact
uit dagbestedingen van bezoekers van € 119.000. Een aantal
additionele bezoekers verbleef ook langer in de provincie.
Deze groep (33,3%) verbleef gemiddeld 4,5 dag langer.
Uitgaande van hetzelfde bestedingspatroon is de
economische impact uit verlengd bezoek € 178.400. De
additionele bezoekers gaven in totaal nog eens € 131.000 uit
aan overnachtingen door een gemiddelde overnachting prijs
van € 62,50 per persoon per nacht. Daarmee komt de totale
economische impact van bezoekers van de 3 Gelderse
etappes voor de provincie op € 428.400 uit. De netto
economische impact van de organisatie bedroeg nul euro.
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1. Inleiding
Achtergrond evenement

De Boels Rental Ladies Tour, ofwel de Holland Ladies Tour, is
Nederlands grootste en meest bekende etappekoers voor
wielrensters. Sinds 1998 wordt de wedstrijd verreden die
inmiddels de UCI 2.1 status heeft. Op de erelijst prijken de
namen van zeer prominente rensters als Leontien van Moorsel,
Marianne Vos en Kristin Armstrong.
Drie rensters slaagden erin het eindklassement vaker dan
eenmaal te winnen. Mirjam Melchers won in 2000 en 2004,
terwijk de Zweedse Susanne Ljungskog 2003 en 2006 de
beste was. Marianne Vos won het vaakst. Van 2009 tot en met
2012 schreef zij de koers vier keer op rij op haar naam.
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De Holland Ladies Tour 2015 vond plaats van dinsdag 1
september tot en met zondag 6 september 2015. De koers
bestond uit de openingsrit naar ‘s-Heerenberg, twee etappes in
Tiel, een tijdrit in Oosterhout, start en aankomst in Gennep en
de slotetappe ging naar het Limburgse Valkenburg. Deze
economische impact heeft enkel betrekking op de eerste drie
etappes die in de provincie Gelderland zijn verreden op 6,7 en
8 september, respectievelijk Zeddam – ‘s-Heerenberg, Tiel –
Tiel en nogmaals Tiel – Tiel.

Achtergrond onderzoek
De Provinciale Staten van de provincie Gelderland heeft in
2011 zich ten doel gesteld om de economische spin-off van
sport- en cultuurevenementen in Gelderland op een hoger
niveau te brengen. Hiermee hoopt het ook de Gelderse
economie een positieve stimulans te geven. In dat kader
heeft de provincie in 2012 aan consultancybureau BMC en
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opdracht
geschonken om een handreiking te maken voor Gelderse
evenementenorganisatoren. Dit was een pilotproject van de
provincie Gelderland waaraan vijf cultuur- en drie
sportevenementen deelnamen, te weten:
amateurkunstfestival Gevaarlijk Goed, literatuurfestival De
Wintertuin, beeldende kunstmanifestatie Fort Asperen, de
NJO Muziekzomer Gelderland, het Nationaal
Kampioenschap Baanwielrennen, het Nationaal
Kampioenschap Indooratletiek Senioren, de World Cup
BMX Supercross en de Arnhem Mode Biënnale (MoBA 13).
Deze handreiking is eind 2013 verschenen.
Eén van methoden die tijdens dit onderzoek gebruik van is
gemaakt is de evaluatie van de evenementen middels de
richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
(WESP). Dit betekent dat de evenement volgens een
gestandaardiseerde methode zijn onderzocht, welke
landelijk zijn vastgesteld in deze Werkgroep. Alhoewel
evenementen van elkaar verschillen, zijn de uitkomsten van
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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.
De evenementen in de pilot werden in een beperkte mate
geëvalueerd met hulp van HAN-studenten. Dit betekent dat
de steekproef onder bezoekers beperkt was. Voor de
Holland Ladies Tour zijn bij elke Gelderse etappe studenten
van de HAN actief geweest met het trekken van een
steekproef onder bezoekers, deelnemers en overige
aanwezige bij de Gelderse etappes. De uitkomsten van dit
evenement worden hier gepresenteerd.
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, inclusief hun uitgaven
door en de tevredenheid over de Holland Ladies Tour 2015.
Hoofdstuk 4 behandelt de economische impact van het
evenement voor de provincie Gelderland.

2. Methodologie
De Holland Ladies Tour 2015 is geëvalueerd volgens
gestandaardiseerde methoden, welke landelijk zijn
vastgesteld in de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
(WESP). In de WESP werken wetenschappers en
onderzoekers van acht Hogescholen 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.
Begripsbepaling en afbakening

Het begrip economische impact behoeft enige toelichting.
De economische impact van een evenement 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 het onderzoek wil achterhalen wat de economische
impact van het evenement is op de provincie Gelderland.

Het onderzoek voor de economische impact van een
evenement richt zich in principe op de additionele uitgaven
in, in dit geval, Gelderland van de volgende vier actoren
rondom het evenement:
Bezoekers

Deelnemers

Media

Organisatie

Bij de bepaling van de economische impact vanuit de
organisatie 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 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 (in dit geval 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.

bezoekersprofiel en de economische impact van het
gedeelte van de Holland Ladies Tour 2015 dat in Gelderland
plaats vond. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt de
richtlijnenhandboeken die door de WESP zijn vastgesteld, te
weten de Richtlijnenhandboeken Economische Impact en
Bezoekersprofiel (allebei versie 1.1). Deze handboeken zijn
te downloaden via de website van de WESP:
www.evenementenevaluatie.nl.
Dataverzameling

Om tot de resultaten te komen is veldwerk verricht. Tijdens
de Gelderse etappes van de Holland Ladies Toru zijn er
steekproefsgewijs enquêtes afgenomen door studenten van
de HAN bij bezoekers en deelnemers aan het evenement.
De vragenlijsten (zie bijlage 3) waren gericht op het
bezoekersprofiel en de economische impact van het
evenement en zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen
van de WESP. De enquête is afgenomen middels met
Onder de economische betekenis van een evenement wordt elektronische hulpmiddelen, zoals smartphones en tablets
verstaan de economische impact, plus eventueel alle andere (zoals de iPad) en de software van iSurvey
effecten die men als economisch kan betitelen (bijvoorbeeld (www.isurveysoft.com).
promotie, schade e.d.). In tegenstelling tot de strenge
definitie van het begrip ‘de economische impact’, is er geen
specifieke afbakening voor de term ‘de economische
betekenis’.
Het doel van onderzoek is om een beeld te krijgen van het

De enquêtes zijn afgenomen tijdens de eerste drie etappes
van de Holland Ladies Tour, de etappes die de provincie
Gelderland aandeden. In totaal zijn 159 enquêtes bruikbaar
gebleken en meegenomen in de uiteindelijke dataset die ten
grondslag ligt aan het onderzoek. Gegevens over de
bezoekersaantallen zijn afkomstig van de organisatie van de
Holland Ladies Tour. Tot slot zijn gegevens over de
inkomsten en uitgaven van de organisatie van het
evenement afkomstig van de organisatie van de Holland
Ladies Tour zelf.

aanwezig. 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.
Peer-review

De peer-review is een standaardcontrole die deel uitmaakt
van de richtlijnen van de WESP. Deze wordt uitgevoerd door
De dataverzameling heeft in totaal 159 bruikbare enquêtes
een vertegenwoordiger van WESP. In dit geval heeft Lex
opgeleverd, waarvan 157 onder bezoekers (een deel van de Kruijver van Respons de peer-review voor zijn rekening
ondervraagde waren deelnemers of journalist/mediawerker). genomen. De heer Kruijver is nauw bij de WESP betrokken,
De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder
evenals bij de ontwikkeling van de richtlijnen. De peer-review
populaties met een omvang van meer dan 5000 personen er zal plaatsvinden na het afronden van de conceptrapportage.
minimaal 385 enquêtes gehouden moeten worden om een
Daarbij zullen de gevolgde procedures, de enquêtes, de
voldoende betrouwbaar beeld te geven van het evenement. dataverwerking en de dataset zelf nauwkeurig gecontroleerd
Betrouwbaar betekent dat in het dat geval met 95%
worden. Uiteraard worden ook de navolgende resultaten
zekerheid kan worden gezegd dat de werkelijkheid binnen
door de peer-reviewer getoetst.
een marge van +5% tot -5% van de uitkomsten van het
onderzoek vallen. Het kritische aantal van 385 enquêtes is
niet gehaald en daardoor zijn de uitspraken in dit onderzoek
niet als representatief te beschouwen, maar geven ze een
indicatie. Met name de betrouwbaarheid bij deelpopulaties,
zoals de deelnemers (n=1) en de media (n=1), is niet

Representativiteit van het onderzoek

3. Profiel Bezoekers
Aantallen bezoekers

De Holland Ladies Tour 2015 trok, volgens de organisatie,
36.000 dag bezoeken, dat komt neer op 6.000 per Gelderse
etappe. Op basis van de gemiddelde verblijfsduur (1,9 dag)
van bezoekers komt dat uit op 9.500 unieke bezoekers.
Van alle ondervraagde bezoekers had 47% ook een of
meerdere van de vorige edities van het evenement bezocht
en ruim 56% geeft aan er bij een volgende editie weer bij te
zijn. De bezoekers bleven gemiddeld 3,2 dagen extra in
Gelderland naast het evenement zelf.
Van alle bezoekers geeft 51% aan alleen naar de Holland
Ladies Tour te zijn gekomen en 15,9% met partner, zonder
kinderen (zie figuur 1). Gemiddeld kwamen de bezoekers in
groepjes van 3,2 personen naar het evenement.

10%

Alleen

1%

Alleen met kinderen

7%
Met overige familie

Met partner en met kind(eren)

51%

16%

Met partner, zonder kinderen

Met school/bedrijf/vereniging etc.

2%
Met vrienden/kennissen

10%
3%

Anders

Figuur 1: Verdeling samenstelling groepjes bezoekers.

Geslacht en leeftijd
Met name mannen (80,1%) bezochten het evenement. De
gemiddelde leeftijd van de bezoekers lag op 55,7 jaar en de
leeftijdscategorie 55-64 was met 26,45% het beste
vertegenwoordigd op het evenement.
Herkomst bezoekers
Het overgrote deel van de bezoekers kwam uit Nederland
(95,5%) ten opzichte van 4,5% uit het buitenland, afkomstig
uit België. Van alle bezoekers uit Nederland kwam 68% uit
de provincie Gelderland en was 25% afkomstig uit de
aankomstplaatsen Tiel en ‘s-Heerenberg.

Leeftijd bezoekers

Jonger dan 25 (> 18 jaar)

2%

25 tot 34 jaar

8%

35 tot 44 jaar

12%

45 tot 54 jaar

21%

55 tot 64 jaar

26%

65 jaar of ouder

30%

Gemiddelde leeftijd

Herkomst Nederlanders

Geslacht

55,7 jaar

Aandeel van NL

Aandeel

Man

80,1%

Vrouw

19,9%

Herkomst ondervraagden

Aandeel

Aandeel totaal

Nederland

95,5%

Buitenland

4,5%

Gelderland

68,7%

Noord-Brabant

10,0%

Zuid-Holland

6,7%

Utrecht

3,3%

Noord-Holland

3,3%

Rest van Nederland

8,0%

Opleiding
Onder de bezoekers was MBO (42,7%) de meest hoog
genoten opleiding, gevolgd door HBO (22,3%) en HAVO
(13,4%).

Ingelicht over HLT via:

Totaal

Anders

15,1%

Andere online media

9,7%

Een krant

32,7%

Bezoekers

Totaal

Basisonderwijs

3,2%

Een sportvereniging

2,8%

LBO/VMBO/MAVO

12,1%

Familie/vrienden/kennissen

28,0%

MBO (MTS, UTS, VHBO)

42,7%

Reclame-uitingen

5,0%

HAVO/VWO/HBS

13,4%

Social media (FB, Twitter, etc.)

6,2%

HBO (incl. Universiteitpropedeuse)

22,3%

WO

5,7%

Anders

1%

Communicatie
Het merendeel van de bezoekers is in aanraking gekomen
met het evenement via de krant (32,65%), kort gevold door
contact met familie/vrienden/kennissen (28%). Vijftien
procent werd bereikt via overige communicatiemiddelen.
Directe reclame uitingen bereikte uiteindelijk 5% van alle
ondervraagde bezoekers.

Herhaalbezoek
De bezoekers is ook gevraagd of zij vorig jaar of een van de
voorgaande jaren ook aanwezig zijn geweest. 47,4% van de
ondervraagde bezoekers was er bij minstens een van de
voorgaande edities ook als bezoeker bij, de overige 52,6%
was er deze editie dus voor het eerst.
Aanwezigheid vorige editie(s)

Totaal

Ja, 1 keer eerder

21,2%

Ja, 2 keer eerder

10,3%

Ja, 3-5 keer eerder

10,9%

Ja, 6-10 keer eerder

0,6%

Ja, meer dan 10 keer eerder

4,5%

Nee, dit is de eerste keer

52,6%

Gemiddelde bestedingen
Gemiddeld werd er door de bezoekers in de steekproef €
56,10 uitgegeven in Gelderland. Hierbij zijn de uitgaven aan
overnachtingen niet meegeteld. Alle bezoekers zijn hierbij
meegenomen, ook bijvoorbeeld de inwoners Gelderland zelf.
Op het evenement zelf werd zo’n € 12,- besteed. Buiten het
evenement werd er per dag zo’n € 44,- per persoon
uitgegeven in Gelderland. De grootste uitgavenpost was hier
Eten en drinken, met 26 euro.

Bezoekersbestedingen (excl. overnachtingen)

Gemiddeld p.p.

Eten en drinken op het evenement

€ 9,30

Overige uitgaven op het evenement (bv. Merchandise)

€ 2,53

Eten en drinken elders in Gelderland

€ 26,69

Winkelen in Gelderland

€ 5,09

Vervoer in Gelderland

€ 9,65

Overige uitgaven in Gelderland

€ 2,84

Totale bestedingen

€ 56,10

Gemiddeld besteedden de ondervraagden uit Gelderland
zo’n € 33,-, dit is bijna € 50,- minder dan de € 82,- die de
ondervraagde van buiten Gelderland tijdens de Holland
Ladies Tour in Gelderland uitgeven, zoals in de figuur
hiernaast zichtbaar wordt. Het verschil wordt grotendeels
verklaard door de uitgaven aan eten en drinken, winkelen en
vervoer buiten het evenement om. Die uitgaven liggen hoger
bij ondervraagde bezoekers van buiten Gelderland.

Totale uitgaven ondervraagde
€ 90.00

€ 82,43

€ 80.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00

€ 33,26

€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00

Opvallend is dat de ondervraagde bezoekers uit Gelderland
juist meer uitgaven op het evenement zelf ten opzichte van
ondervraagde bezoekers van buiten Gelderland. De
uitgaven buiten het evenement om elders in Gelderland
lagen echter aanzienlijk hoger bij ondervraagde bezoekers
van buiten Gelderland, waardoor deze groep in totaal meer
uit heeft gegeven (zie figuren hieronder).

Uitgaven op het evenement

€ 10.00
€ 0.00

Gelderlanders

Uitgaven buiten het evenement om in Gelderland

€ 20.00

€ 12,37
€ 9,87

€ 10.00

€ 0.00

Gelderlanders

Buiten-Gelderland

Buiten-Gelderland

€ 80.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 0.00

€ 72,56

€ 20,89

Gelderland

Buiten-Gelderland

Overnachtingen
Van alle ondervraagde bezoekers overnachtte 10 procent
minimaal één nacht buiten het eigen huis. 94% van de
overnachtingen vond plaats in Gelderland en gemiddeld
duurde een overnachting 3,3 nachten. Er werd met name
overnacht in B&B’s en 0-3 sterren hotels.
De gemiddelde overnachtingsprijs was € 54,55 per persoon
per nacht. Dit is zowel inclusief als exclusief de gratis
overnachtingen, aangezien er geen gratis overnachtingen
waren volgens de ondervraagde bezoekers.

Bezoekers
Overnachtingpercentage
Gemiddelde duur overnachting

Totaal
10%
3,3 nacht

Bed & Breakfast (B&B)

33%

Bij vrienden/familie/kennissen

13%

Bungalowpark/camping

13%

Hotel 0-3 sterren

27%

Hotel 4-5 sterren

13%

Overnachtingsprijs p.p (incl. Gratis verblijf)

€ 54,55

Overnachtingsprijs p.p (excl. Gratis verblijf)

€ 54,55

Waardering
De bezoekers van de Holland Ladies Tour waarderen het
evenement gemiddeld met een 7,6. Er werd slechts één
onvoldoende uitgedeeld, een 5. Het merendeel van de
ondervraagde beoordeelde het evenement met een 7 of 8.
De bezoekers zijn ook gevraagd wat zij bereid zijn te betalen
voor een volgende editie van het evenement. Gemiddeld
hebben zij € 2,96 over voor het evenement. Dat bedrag is
inclusief de mensen die niets willen betalen. Het bedrag
onder diegene die wel bereid zijn iets te betalen ligt met €
5,13 iets hoger. Verder blijkt dat bezoekers met een zakelijk
motief bereid zijn € 2,12 te betalen en de consument heeft €
4,96 voor het evenement over. Deze twee bedragen zijn
berekend inclusief de ondervraagde die niets willen betalen.
Van de bezoekers zegt 56% bij een volgende editie terug te
komen en 37% antwoordt ‘misschien’.

Herhaalbezoek

Totaal

Ja

56,4%

Misschien/hangt er van af

37,2%

Nee

6,4%

Overall waardering bezoekers

Totaal

5

0,6%

6

12,3%

7

30,5%

8

44,2%

9

11,7%

10

0,6%

Gemiddelde waardering (1-10)

Willingness to pay (WTP)
bezoekers

7,6

Totaal

Alle ondervraagde

€ 2,96

Exclusief 0-euro metingen

€ 5,13

WTP: consument vs. zakelijke
bezoekers

Totaal

Consumenten

€ 2,96

Bezoekers met zakelijk motief

€ 2,12

4. Economische impact
Met de economische impact van de Holland Ladies Tour
wordt bedoeld de additionele, dat wil zeggen extra,
bestedingen die door dit evenement worden veroorzaakt in
een afgebakend gebied. In het geval van de Holland Ladies
Tour wordt met dit gebied de provincie Gelderland bedoeld.
Bij een evenement als de Holland Ladies Tour zijn
verschillende ‘economische effecten’ te onderscheiden:
uitgave aan eten/drinken, winkelen, openbaar vervoer,
overnachtingen, uitgaven en inkomsten van de organisatie,
enzovoorts. In zekere zin zijn dit allemaal ‘economische
effecten’: ze zijn een gevolg van het evenement voor de
economie. De centrale vraag is: welke effecten zijn echt
additioneel en zijn niet het gevolg van een verschuiving van
de ´binnenlandse´, of in dit geval ’binnengemeentelijke’
vraag?
Wat zijn additionele bestedingen?
We beschouwen in principe alleen de bestedingen
additioneel die aan twee voorwaarden voldoen:
● Er is een oorzakelijk verband met de organisatie van het
evenement. In de praktijk betekent dit dat alleen de

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 bewoners van Gelderland als nietadditioneel gezien, omdat het aannemelijk is dat zij het geld
dat zij aan of door het evenement besteedden anders ook in
Gelderland zouden hebben uitgegeven. We gaan er
derhalve vanuit dat indien het evenement op een andere
locatie (wereldwijd) zou zijn gehouden, er geen
Gelderlanders zijn die speciaal daarvoor naar deze andere
locatie zouden zijn gereisd.
● De uitgaven gerelateerd aan het evenement moeten niet
worden ‘teniet gedaan’ door vermindering van de vraag in
andere delen van de economie, met andere woorden als er
sprake is van verschuiving van vraag. Een voorbeeld van
verschuiving zijn subsidies van de locale overheid: als het
evenement niet had plaatsgevonden, waren deze uitgaven
van de provincie naar alle waarschijnlijkheid toch ook in de
Gelderse economie terechtgekomen. In feite is dit dus een
verschuiving van vraag binnen de provincie. Deze uitgaven
worden dus niet meegeteld als additioneel.

Bezoekers, overnachtingen en bestedingen
De economische impact van bezoekers wordt bepaald door
de vermenigvuldiging van het aantal additionele bezoekers
met de gemiddelde uitgaven per persoon van deze
bezoekers. Op vergelijkbare wijze wordt het aantal
overnachtingen bepaald, aan de hand van gemiddelde
verblijfsduur. Voor zowel het vaststellen van het aantal
overnachtingen als voor het berekenen van de totale
economische impact is het aantal bezoekers dus essentieel.

additionele bezoekers.

Bezoekers: totaal en additioneel in Gelderse
etappes
Aantal dag bezoeken evenement
Gemiddeld aantal dagen aanwezig op evenement (alle
ondervraagde)

Totaal
18.000
1,9

Bezoekers (uniek)

9.473

Aandeel additionele bezoekers

21,0%

Additionele bezoekers

Aantal additionele bezoekers

1.990

Personen van buiten de provincie Gelderland die bij de
Holland Ladies Tour in Gelderland aanwezig waren, worden
als additioneel gezien indien zij zonder het evenement niet in
Gelderland waren geweest. Hiervoor wordt in de vragenlijst
de stelling voorgelegd: ‘Als het evenement niet in Gelderland
was geweest, dan was ik ook in Gelderland geweest’.
Respondenten van buiten Gelderland die hierop instemmend
reageren rekenen we tot niet additionele bezoekers; de
uitgaven die zijn doen zouden zonder het evenement naar
alle waarschijnlijkheid ook in Gelderland neerslaan.

Gemiddeld aantal dagen aanwezig add. ondervraagde

3,24

Aantal additionele bezoeken

6.448

Bezoekers uit Gelderland beschouwen we bij dit evenement
niet als additioneel. Van de respondenten was 21%
afkomstig van buiten Gelderland en zonder het evenement
niet in Gelderland geweest. Daarom spreken we over 21%
additionele bezoekers. Dit komt neer op een kleine 2.000

Bestedingen bezoekers
De tabel hiernaast laat de gemiddelde dagbestedingen
binnen de provincie Gelderland zien van additionele
bezoekers. Per dag werd er door deze groep per person €
59,- uitgegeven. De totale economische impact vanuit
dagbestedingen in de provincie Gelderland komt daarmee
uit op € 119.000,-.
De cijfers in de tabel hiernaast 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. De dagbestedingen van de
additionele bezoekers liggen nagenoeg gelijk aan die van de
niet-additionele bezoekers.

Economische impact dagbestedingen bezoekers
Additionele bezoekers
Uitgaven pp per dag (excl. Toegang)
Add. bestedingen bezoekers

Economische impact verlengd bezoek

De totale economische impact van dagbestedingen van
bezoekers komt daarmee op € 297.400,-. Bestedingen aan
overnachtingen zijn hierbij niet inbegrepen.

1.990
€ 59,84
€ 119.000

Totaal

Additionele bezoekers

1.990

Aandeel additionele bezoekers dat langer blijft

33,3%

Gemiddeld langer verblijf in dagen
Uitgaven per persoon
Add. bestedingen bezoekers door langer verblijf

Van de additionele bezoekers blijft 33,3% langer in
Gelderland, naast het evenement. Zij doen dit gemiddeld 4,5
dag. Met de aanname dat hun dagbesteding gelijk is op die
momenten aan het bedrag dat zij uitgeven op de dagen van
het evenement komen de extra bestedingen in Gelderland
door langer verblijf van additionele bezoekers uit op €
178.400.

Totaal

4,5
€ 59,84
€ 178.400

Overnachtingen door bezoekers
Van de additionele bezoekers overnacht ruim 28%. De
gemiddelde overnachtingsduur is 3,75 nachten. In totaal zijn
er dus 2.096 overnachtingen van additionele bezoekers. Het
gemiddelde overnachtingbedrag ligt op € 62,50 per persoon.
Het gaat ook hier om alle typen accommodaties, dus
inclusief het verblijf bij vrienden of familie. In totaal bedragen
de additionele uitgaven aan logies € 131.000 binnen de
provincie Gelderland.

Economische impact
Additionele bezoekers

1.990

Percentage additionele overnachters in Gelderland

28,1%

Aantal additionele overnachters

559

Gemiddelde overnachtingduur

3,75

Totaal aantal overnachtingen

2.096

Gemiddelde overnachtingprijs per persoon

De totale economische impact van bezoekers,
overnachtingen plus dagbestedingen, komt daarmee uit op
€ 428.400,-.

Totaal

Totale uitgaven aan overnachtingen

€ 62,50
€ 131.000,-

Economische impact vanuit de organisatie
Voor de economische impactberekening van de Holland
Ladies Tour is het 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
inkomsten van de organisatie van de Holland Ladies Tour te
zien. Het betreffen gegevens van de organisatie zelf. De
totale opbrengsten van het evenement was ruim 150.000
euro. Alle verkregen inkomsten, met betrekking tot de drie
Gelderse etappes, waren afkomstig uit de provincie
Gelderland.
De middelste tabel hiernaast laat de uitgaven van de
organisatie zien. Alle verkregen uitgaven met betrekking tot
de drie Gelderse etappes, € 159.668, waren binnen de
provincie Gelderland. De totale uitgave lagen gelijk aan de
totale inkomsten wat een resultaat geeft van € 0,-. Daarnaast
werden er voor de drie Gelderse etappes geen inkomsten en
uitgave gerekend buiten de provincie wat de netto
economische impact van de organisatie op € 0,- zet.

Inkomstenpost

Subsidies

In

Buiten

Gelderland

Gelderland

Totaal

€ 13.333

€ 13.333

Sponsoring bedrijfsleven

€ 146.335

€ 146.335

Totaal

€ 159.668

Uitgavenpost

€0

In

Buiten

Gelderland

Gelderland

€ 159.668

Totaal

Bonden

€ 11.410

€ 11.410

Prijzengeld

€ 12.650

€ 12.650

Wedstrijd kosten

€ 33.525

€ 33.525

Promotie kosten

€ 17.250

€ 17.250

Transport en logistiek

€ 10.250

€ 10.250

Overnachtingen

€ 73.333

€ 73.333

€ 1.250

€ 1.250

€ 159.668

€ 0 € 159.668

Adminstratieve kosten
Totaal

Economische impact organisatie

In Gelderland

Inkomende geldstromen van buiten Gelderland

€ 159.668

Uitgaande geldstromen buiten Gelderland

€ 159.668

Netto Economische impact organisatie

€0

Economische impact deelnemers en media
Betreft de media is geen specifieke informatie over de
aantallen beschikbaar. Voor de economische impact is het
ook van belang om te zien hoeveel deze groep besteed. Van
de respondenten in de steekproef die tot de categorie
deelnemer behoren is geen enkele additioneel deelnemer
die voldoende uitgaf of bleef overnachten om er uitspraken
over te doen voor de hele groep.
Er is, kortom, te weinig data om een betrouwbare inschatting
van de economische impact vanuit de deelnemers of media
te maken. De impact zal waarschijnlijk relatief beperkt zijn,
maar voor de economische impact-berekening nemen we
hiervoor PM-posten op.

Samenvatting
De tabel hiernaast geeft de gepresenteerde resultaten kort
en bondig weer. De totale economische impact van de drie
Gelderse etappes van de Holland Ladies Tour 2015 voor de
provincie Gelderland was € 369.000,-. Dat 100% van de
economische impact van de bezoekers komt, heeft te maken
met het saldo van de organisatie. De bestedingen van
deelnemers en media zijn waarschijnlijk relatief beperkt,
maar daarover is onvoldoende data beschikbaar. Om die
reden zijn hiervoor een PM-posten opgenomen.

Categorie

Geldersde etappes Holland Ladies
Tour 2015

Bezoekers
Dagbestedingen

€ 297.400

Overnachting bestedingen

€ 131.000

Netto organisatie bestedingen

€0

Bestedingen deelnemers en media

PM

Economische impact (excl. media, deelnemers)

€ 428.400
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