Criteria en randvoorwaarden voor gemeenten, inzake
het aanmelden als Boomfeestdag-Hoofdstad-2019
1. De gemeente bevestigt schriftelijk dat ze gastgemeente wil zijn voor
de Nationale Viering Boomfeestdag-2019 met daarin een duidelijke
financiële paragraaf, een voorstel voor plant- en binnenlocatie en
een voorstel voor een (landelijk) thema.
2. Stichting Nationale Boomfeestdag organiseert de Nationale Viering
in nauwe samenwerking met de gemeente, (indien van toepassing)
Staatsbosbeheer en de Provinciale Commissie Boomfeestdag van
desbetreffende provincie. De Stichting is eindverantwoordelijke voor de inhoud van het
programma. De gastgemeente is medeorganisator en verantwoordelijk voor het gemeentelijke
financiële deel van de begroting.
3. De gastgemeente en de Stichting Nationale Boomfeestdag nodigen gezamenlijk kinderen
(500-750)en genodigden (max 250) uit voor de Nationale Viering
4. De gastgemeente betaalt éénmalig een startsubsidie voor de realisatie van de Nationale
Viering van € 50.000,-, uiterlijk te betalen in januari van het jaar van de te houden Nationale
Viering.
5. De gastgemeente draagt, in samenspraak met de Stichting, zorg voor een binnenlocatie. In
deze ruimte moeten 500–750 kinderen en 350 volwassen (=gasten en per 10 kinderen een
begeleider) deel kunnen nemen aan het programma. De gastgemeente regelt en betaalt alle
facilitaire benodigdheden voor het binnenprogramma met als uitgangspunt de ‘technische
rider’ vanuit de Stichting Nationale Boomfeestdag. Te denken valt in dit kader onder andere:
huur van zaal, podium en/of (verhoogde) zitmogelijkheid (tribune), basis- en noodverlichting,
verwarming, aggregaten, toiletvoorzieningen en meubilair voor de ontvangst/lunch (150
personen). De gemeente zorgt er tevens voor dat de ruimte minimaal twee dagen vóór de
Nationale Viering beschikbaar is voor de opbouw. De locatie kan normaliter direct na de viering
afgebroken worden.
6. De gastgemeente draagt na afloop van Nationale Viering zorg voor het schoonmaken van de
binnenlocatie en de plantlocatie. Zij bekostigt dit ook.
7. De gastgemeente stelt de plantlocatie beschikbaar, regelt en betaalt het plantklaar maken
van het terrein én het aankopen en leveren van het plantsoen voor de minimaal 500 kinderen.
Er wordt akkoord gegaan met de aanleg van een Bomencirkel op de plantlocatie, bestaande
uit 12 bomen als uiting van het nationaal aspect. Daarnaast verzorgt de gemeente schoppen
voor de aanplant door de kinderen en volwassen genodigden (evt. in overleg met
Boomfeestdag). Wenselijk is een locatie in de nabijheid van de binnenlocatie. Dit in verband
met verplaatsingstijd van binnen naar buiten, veiligheid van de kinderen en kosten voor het
vervoer van de kinderen/genodigden. Mochten er toch bussen ingeschakeld dienen te
worden, dan worden deze geregeld op kosten van de gemeente (incl.
verkeersbegeleiding/verkeersplan).
8. Het plantsoen voor de totale plantlocatie (inclusief Bomencirkel) wordt besteld bij en geleverd
door de Boomfeestdagkweker van de Stichting; de kosten hiervan worden gefinancierd door
de gastgemeente.
9. De gastgemeente zorgt ervoor dat de plantlocatie goed begaanbaar c.q. bereikbaar is en dat
er (indien van toepassing)bussen c.q. auto’s geparkeerd kunnen worden.
10. De gastgemeente draagt, indien nodig, zorg voor benodigde beveiliging van binnen- en
buitenlocatie (vanaf aanvang opbouwperiode), verkeersregelaars wegbewijzering, EHBOmedewerkers, dranghekken, vlaggenmasten, toiletten en stroomvoorzieningen (aggregaten).
11. De gastgemeente stelt evt. betrokken ambtenaren om/niet beschikbaar voor het
(mede)organiseren van de Nationale Viering.
12. De gastgemeente en de Boomfeestdag-organisatie treden gezamenlijk op in het benaderen
van (lokale-) sponsors en de Provincie. Laatstgenoemd ivm aanvraag Provinciale bijdrage (dit
bedraagt meestal een subsidiebijdrage van € 20.000 - € 30.000).
13. De gastgemeente regelt de diverse benodigde vergunningen voor het organiseren van de
Nationale Viering en maakt afspraken met derden zoals politie en brandweer.
14. Stichting Nationale Boomfeestdag levert in principe de presentator/presentatrice voor de
Nationale Viering tenzij de gemeente een nadrukkelijke wens in dezen heeft.

