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Zingevingsfestival 2022 
Op dinsdag 21 juni 2022 heeft de Stichting Zingingsfestival voor de vijfde keer als eigen stichting het 
Zingevingsfestival gehouden voor cliënten van GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord 
Nederland. Het festival vond plaats bij Party en Recreatiecentrum Strandheem in Opende en was 
een groot succes. Ten aanzien van het voortraject, de doelgroep, de dag zelf en de financiën vindt u 
in dit verslag een korte verantwoording. 

Voortraject: stichting 

Het Zingevingsfestival bestaat sinds 2005 en is een initiatief van de dienst Geestelijke Verzorging en 
het team activiteitenbegeleiding van GGZ Drenthe. Zij zochten samen naar een manier om de 
eigenwaarde en het herstel van cliënten te bevorderen, zodat zij weer mee kunnen doen aan het 
‘normale’ maatschappelijke leven. Er werd een festival bedacht waarbij cliënten aan diverse kijk, doe 
en luisteractiviteiten konden deelnemen (actief en passief). Het festival kreeg de naam 
‘Zingevingsfestival’ en was een groot succes, waardoor er werd besloten om het jaarlijks te laten 
terugkomen. Na diverse succesvolle edities met groeiende aantallen bezoekers ontstond het idee 
om meerdere organisaties/instellingen aan te laten sluiten, omdat de formule erg toegankelijk is en 
ook van toegevoegde waarde is voor cliënten buiten GGZ Drenthe. Er zijn diverse organisaties en 
instellingen benaderd met de vraag een kijkje te komen nemen bij het Zingevingsfestival en in 2011 
is Verslavingszorg Noord Nederland aangesloten. Cosis en GGZ Friesland volgden in 2014 (en GGZ 
Friesland is in 2015 weer afgehaakt). 
  
In 2015 is besloten het Zingevingsfestival zelfstandig te maken in de vorm van een stichting. Deze 
keuze is genomen omdat door een stichting betere kansen ontstaan op het gebied van: 

• Het betrekken van nieuwe partijen (lokale en landelijke cliënten- en familieorganisaties, 
maar ook maatschappelijke organisaties op het brede terrein van zorg en welzijn); 

• Het centraal oppakken van de communicatie via diverse communicatiemiddelen en –
kanalen; 

• Het aanvragen van sponsorgelden en subsidies en het positioneren/weergeven van 
betrokken sponsporen (tegenprestatie); 

• Met een stichting is het eenvoudiger om een vriendenfonds of fanclub op te starten; 

• Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de organisatie en de invulling/uitvoering van 
het programma. 
 

Door de zelfstandige positie wordt het benaderen van collega-instellingen en het aansluiten van 
andere maatschappelijke organisaties eenvoudiger. Daarnaast zorg het centraal oppakken van de 
communicatie voor eenheid. In het verleden werd de informatie over het Zingevingsfestival op de 
eigen websites van de deelnemende organisaties gedeeld in de eigen huisstijl. Door één stichting 
zorgen we voor herkenbaarheid, duidelijkheid en consistentie. Daarnaast kunnen de mensen die het 
Zingevingsfestival een warm hart toedragen een kleine financiële bijdrage overmaken als ‘Vriend 
van het Zingevingsfestival’. 
 
GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland gaven meteen aan aangesloten te blijven 
als partner en op 18 februari 2016 is de stichting opgericht en in 2022 hebben daar de volgende 
bestuursleden zitting: 

• Arnoud van der Mheen – voorzitter; 

• Bert Bokma – penningsmeester; 

• Eveline Molenaar – secretaris; 

• Stefan ter Horst – algemeen lid; 

• Harriët Wetering – algemeen lid. 
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Voortraject: voorbereidingen 

Het bestuur heeft het projectplan van 2022 geschreven en zich bezig gehouden met het uitnodigen 
van collega-instellingen en het aanschrijven van fondsen en subsidieverleners. Daarnaast hebben zij 
een vriendenactie opgezet waardoor men middels ansichtkaarten aan kan geven ‘vriend’ te willen 
worden van het Zingevingsfestival voor slechts € 25,- per jaar. Ook zijn er ansichtkaarten ontwikkeld 
met als thema ‘club van 100’. Collega-instellingen of bedrijven kunnen daarop aangeven op welke 
manier zij het Zingevingsfestival willen ondersteunen. Keuzes die zij kunnen maken zijn: € 100 per 
jaar, per kwartaal, per maand of per week. De vriendenactie heeft in 2022 22 ‘vrienden’ opgeleverd 
en er is één bedrijf aangesloten bij de club van 100. Het streven is om dit voor 2023 verder uit te 
rollen. 
 
De uitvoering lag in handen van de werkgroep. De werkgroep bestond uit diverse medewerkers en 
cliënten vanuit de deelnemende organisaties. Zij hebben onderling de taken verdeeld en met elkaar 
het programma  vastgesteld. Qua activiteiten werden er programmaonderdelen gezocht op het 
gebied van: stilte, eten, persoonlijke verzorging, herstel, muziek, theater, expositie, sport/bewegen, 
creativiteit, fotografie, verhalen en ervaringsdeskundigheid. 
 
Om de doelgroep te bereiken zijn de volgende acties opgepakt: 

• De website is actueel gehouden: www.zingevingsfestival.nl en de stichting was te bereiken 
bij vragen via het bijbehorend e-mailadres: info@zingevingsfestival.nl;  

• Op de facebookpagina: www.facebook.com/zingevingsfestival, zijn diverse berichten 
geplaatst; 

• Er zijn aanmeldingskaarten, posters en flyers verspreid binnen de deelnemende 
organisaties; 

• Er zijn persberichten verstuurd en de pers is ook uitgenodigd om het festival bij te wonen; 

• Er zijn berichten op het intranet van de deelnemende organisaties gezet. 
 
Voor het vervoer naar het terrein zijn er bussen geregeld en ter ondersteuning van de werkgroep zijn 
er vrijwilligers benaderd om een bijdrage te leveren op de dag zelf. Bij aankomst op het terrein 
kregen alle betrokkenen en  deelnemers een programmaboekje uitgereikt met daarin een 
omschrijving van alle activiteiten, bonnen voor het eten en drinken en een overzicht van alle 
sponsoren. 

Zing, lach en bewonder 

Het thema dit jaar was ‘Zing, lach en bewonder’ en rondom dit thema werden de volgende 
activiteiten aangeboden: 
 

• Allemanseindjes of gelukspoppetjes maken 

• Beachvolleybal 

• Beeldend verlies (tekenen) 

• Boekenpresentatie 

• Breien 

• Chantallie’s Chantal (tekenen) 

• De Stormen Van Het Leven (muzikale reis) 

• FAS-project  

• Focus & Flits (fotografie) 

• Foto expositie 

• Hardspelen 

• Human Library (praatbibliotheek) 

• Jamsessie 

http://www.zingevingsfestival.nl/
mailto:info@zingevingsfestival.nl
http://www.facebook.com/zingevingsfestival
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• Kubbs 

• Meditatieve wandeling 

• Memoboekjes maken 

• Mooi wonder, bewonder 

• Mooimakerij met kappers, pedicure, manicure en massage 

• Muziek terras met diverse optredens door cliënten 

• Muziekpodium met diverse cliëntenbands 

• Portret en karikatuur tekenen 

• Rap workshop 

• Rots en water, ontdek je eigen kracht 

• Schilderen als Peter Faber 

• Schilderen op doek en bekers 

• Sportmassage 

• Sprookjes 

• Tarotkaarten leggen 

• Voetbal 

• Vogelvrij 

• We Are Recycling 
 
Ook zijn er wandelende acts als Ramses Sjappies, Popkoor Gaia en de Duiktank. Kortom een divers 
aanbod en voor ieder wat wils. 

Deelnemers 

Dit jaar is het festival bezocht door 1087 deelnemers en dat aantal is vergelijkbaar met het jaar 
daarvoor. De deelnemers bestonden uit: (ex)cliënten van GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord 
Nederland en Cosis, maar ook familieleden, vrienden en kinderen. Naast de deelnemers waren er 
ook rond de honderd vrijwilligers op het terrein aanwezig. Dit zijn naast de mensen van de 
werkgroep, workshopgevers en vrijwilligers die helpen bij ontvangst, parkeerbegeleiding, de horeca 
en verzorging van de vrijwilligers.  
 
Onder de deelnemers en de vrijwilligers is een evaluatieformulier verstuurd met de volgende 
uitkomsten: 

• De drie dingen die als leukst ervaren zijn, zijn: de muziek (67,57%), de creatieve workshops 
(67,57%) en de mooimakerij (48,65%). Overige opmerkingen die daarbij gemaakt werden, 
zijn:  
- Eigenlijk is de combinatie van alle onderdelen de kracht van het festival 
- De ontmoetingen; 
- De massage was grandioos, dit heeft me goed geholpen; 
- Het jammen was echt geweldig 

• Dingen die gemist zijn, zijn: de hardloopwedstrijd, het portret tekenen, het versieren van 
linnen tassen, broodjes, leefstijl georiënteerde hapjes en foodtrucks (kortom eten is erg 
belangrijk); 

• Daarnaast hebben een aantal onderdelen een rapportcijfer gekregen en dit overzicht ziet er 
als volgt uit: 

o De uitnodiging: 8 
o Het busvervoer: 8 
o Ontvangst bij Zingevingsfestival: 9 
o Activiteiten tijdens Zingevingsfestival: 10 
o Eten en drinken: 8 
o Indeling van het terrein: 8 
o De locatie: 8 
o De communicatie: 8 
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• Daarnaast waren er ideeën voor de programmering in 2023: salsa dansen, yoga, silent disco, 
dieren knuffelen, touwtrekken, meer dingen voor mensen met een fysieke beperking, 
bijvoorbeeld bingo of een rondrit op een huifkar. Deze ideeën nemen wij ook mee in het 
bestuur en worden besproken met de programmacommissie (begin november); 

 

• Andere reacties die wij hebben ontvangen: 
- Super gave dag gehad!!! Bedankt! 

- Er hing een fijne sfeer. Ik zou de uitnodigingen naar de organisaties eerder versturen. 

- We hebben genoten zo ontzettend leuk! We laten ons weer verrassen de volgende x 

- Ik vind het gewoon geweldig dat jullie dit zo doen de inzet om andere mensen zo’n leuke dag te 

geven. De liefde die van jullie komt om dit te doen terwijl de maatschappij steeds meer verhard 

en afstandelijker wordt. 

- Meer patat inkopen zodat er ook nog wat te krijgen is voor de mensen die later op de dag 

komen. 

- Locatie was top. Misschien voor de volgende keer ijsjes uitdelen 

- De deelnemers die bij ons in de stand kwamen waren allemaal heel enthousiast. Er waren voor 

zover we gezien hebben veel leuke activiteiten te doen en je kon lekker naar muziek luisteren.  

- Het terrein was speels en leuk opgezet en overzichtelijk. Ik vond het een mooie locatie. Wij 

hebben een heel gezellige dag gehad, hartelijk dank voor de organisatie! 

- Er was een fijne sfeer. Veel leuke mooie activiteiten. Houden zo! 

- Ontzettend leuk en goed dat jullie dit doen. Ik merkte enorm wat voor een positieve invloed het 

had op de cliënten en bezoekers. 

- Het ontvangst voor ons als vrijwilligers was erg vriendelijk, maar ik had graag nog een korte 

centrale briefing gekregen. Maar ik ging gewoon zelf op zoek en kwam er ook wel uit hoor. 

- We krijgen een duidelijke plattegrond en communicatie was prima. De rest wees zich vanzelf. 

- Goed georganiseerd. Fijn dat er koffie en thee gebracht werd. 

- Vooral zo doorgaan, want er staat een mooi concept waardoor deze doelgroep een prachtige 

dag aangeboden krijgt. 

- We werden vrolijk en dankbaar ontvangen, erg leuk! 

- De catering was goed, voor de volgende keer zou een standje met fruitshakes/salades/gegrile 

groente wel mooi zijn.  

- GA ZO DOOR !!! 

Financiële verantwoording 

De totale kosten van het Zingevingsfestival komen uit op € 76.392,07. De inkomsten bedragen:  
€ 76.450,00. Dat betekent een klein bedrag over, maar er moeten nog enkele declaraties betaald 
worden ten aanzien van de workshops. De kosten per bezoeker komen uit op:  
€ 70,28. De doelgroep hoeft echter geen entree te betalen , omdat zij veelal niet over een inkomen 
beschikken. Voor die € 70,28 per persoon krijgt men: 

• Busvervoer: de deelnemer wordt opgehaald en weer teruggebracht naar een opgegeven 
locatie (keuze uit zeventien opstapplaatsen); 

• De hele dag eten en drinken: ontvangst met wat lekkers, onbeperkt koffie/thee met wat 
lekkers, een lunch (keuze uit meerdere maaltijden), vier consumptiebonnen en andere kleine 
hapjes. Daarnaast krijgt men bij vertrek een flesje water mee; 

• Vrij gebruik van alle activiteiten die op het terrein te vinden zijn; 

• Leuke souvenirs als aandenken aan de dag. Men kan bij de creatieve activiteiten zelf iets 
maken en dat mag mee naar huis genomen worden. Daarnaast kan men op de foto en die 
foto krijgt men digitaal op per post toegestuurd. 
 

De uitgaven/inkomsten zien er als volgt uit: 
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Zingevingsfestival 2022 Uitgaven  Zingevingsfestival 2022 Inkomsten 

Stichting   Bijdrage GGZ Drenthe € 15.000,00 

Evenementenverzekering € 1.000,00 Bijdrage VNN € 10.000,00 

Bestuurdersaansprakelijkheid € 484,00 Bijdrage Cosis € 7.500,00 

Bank 01-10 tm 31-12 € 38,28 Bijdrage Emmaplein 
Foundation 

€ 2.500,00 

Bank 01-01 tm 31-03 € 38,98 Bijdrage gemeente 
Hoogeveen 

€ 350,00 

Bank 01-04 tm 30-06 € 42,78 Bijdrage DELA € 7.500,00 

Bank 01-07 tm 30-09 € 42,78 Bijdrage gemeente 
Oldambt 

€ 1.500,00 

Pasbijdrage bank € 40,00 Bijdrage gemeente 
Tynaarlo 

€ 1.500,00 

    Bijdrage gemeente 
Noordenveld 

€ 1.000,00 

Locatie   Bijdrage gemeente 
Westerkwartier 

€ 250,00 

Huur locatie + faciliteiten € 7.667,55 Bijdrage Vaillantfonds € 7.500,00 

Vergunningen € 40,60 Bijdrage Stichting tot 
Steun VCVGZ 

€ 5.000,00 

EHBO € 400,00 Bijdrage Ars Donandi € 4.000,00 

EHBO via Jan Moeken € 99,00 Bijdrage BSP Fonds € 1.000,00 

Parkeerbegeleiding € 195,00 Bijdrage in natura 
(catering) 

€ 6.500,00 

Nachtbeveiliging € 987,94 Bijdrage Noorderbrug (50 
p. met eigen vervoer x 50 
euro) 

€ 2.500,00 

    Bijdrage GGZ Fr. (50 p. 
met eigen vervoer x 50 
euro) 

€ 2.500,00 

Catering    Bijdrage Vrienden van 
2022 

€ 350,00 

Lunchpakket (p.p. € 6,50) | Sponsoring 
via leveranciers 

€ 6.500,00     

Facilitaire ondersteuning € 2.000,00 
 

  
Materiele ondersteuning  € 2.000,00 

 
  

Snackkar € 566,61     
        
Tenten en interieur       
Huur en opbouw tenten/tafels (PH 
verhuur) 

€ 3.573,74     

Mooie tenten € 2.507,60     

Menskracht - op– en afbouw € 899,00 
 

  

Tipi's kampereren (2 tarpen en 2 tipi's) € 225,00     

        

Vervoer       

Busvervoer (uitgaande van 20 bussen) € 13.250,00     
    
Programma       
Activiteiten inclusief materialen en 
apparatuur 

€ 4.189,66 
 

  

Podium € 2.209,16     
Geluid € 1.274,74     
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Zingevingsfestival 2022 Uitgaven  Zingevingsfestival 2022 Inkomsten 

Communicatiemiddelen       

Drukwerk € 2.500,00     
Website domein € 653,40     
Onderhoud € 900,00 

 
  

Foto € 199,65     
Film € 242,00     
Post NL (juli) € 2,94     
Post NL (juni) € 6,86     
Post NL (januari) € 278,30     
Portikosten € 8,13     
        
Organisatie en coördinatie       

Organisatie en coördinatie (1e termijn) € 6.433,17     

Organisatie en coördinatie (2e termijn) € 6.433,17     

Organisatie en coördinatie (3e termijn) € 6.433,17     
Reiskosten programmacommissie € 681,00     
Reiskosten programmacommissie € 471,91     
Presentje vrijwilligers € 466,97     

Presentje deelnemers € 408,98     
Totaal € 76392,07   €76450,00 

 
*Met het overgebleven bedrag en onze reserves zullen we de laatste binnenkomende declaraties 
van de workshops betalen. 
 
Wij kijken terug op een mooie vijftiende editie. Foto’s van festival zijn te vinden op de website: 
https://zingevingsfestival.nl/fotofilm/. Het filmpje staat op YouTube en ook op onze website. Wij 
hopen u volgend jaar wederom te mogen benaderen voor een financiële tegemoetkoming, want 
zoals bovenstaande laat zien wordt het Zingevingsfestival erg gewaardeerd en voldoet het in de 
behoeften van de cliënten. 

https://zingevingsfestival.nl/fotofilm/

