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De doorprofessionalisering van de 

organisatie heeft zich in 2021 niet 

laten tegenhouden met alle maat-

regelen rondom corona. Rond de 

zomer is de vereniging opgeheven 

en is regio Heerenveen ’n Gouden 

Plak als stichting verder gegaan.
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Vanuit het evenementenbureau zijn 

in 2021 drie evenementen binnen-

gehaald en begeleid. Dit zijn: het 

DELA Beachvolleybal, 3x3 basket  

en Kerst met de Zandtovenaar.
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ONLINE ACTIVITEITEN
De website wordt uitgebreid met een aantal 

pagina’s van het centrum van Heerenveen. 

In 2021 is gestart met de ontwikkeling 

van deze pagina’s, welke in 2022 online 

komen. Daarnaast zijn er meer foto’s toe-

gevoegd aan de beeldbank, waaronder 

foto’s van de persreis van Men’s Health.

Lees meer >>
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4.
In opdracht van de gemeente  

Heerenveen zijn er extra projecten 

uitgevoerd als impuls voor de toeris-

tisch- recreatieve sector. 
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ORGANISATIE
De doorprofessionalisering van de organisatie 
heeft zich in 2021 niet laten tegenhouden met 
alle maatregelen rondom corona. Rond de zomer 
is de vereniging opgeheven en is regio Heeren-
veen ’n Gouden Plak als stichting verder gegaan. 
Na een sollicitatieprocedure is er een nieuw be-
stuur gestart, waarbij Frank van Hout als voorzitter 
als enige is ‘gebleven’. De nieuwe bestuursleden 
zijn Riko Kruit, Stefan Valk, Ben Bergsma, Michiel 
Huitema en Bert Jonker.
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Tegelijkertijd heeft de stichting er een 

extra taak bij gekregen: het evenementen-

bureau. Het evenementenbureau heeft 

als doel om grote (sport)evenementen 

binnen te halen, evenementen te coördi-

neren en organisatoren van evenementen 

in de regio te ondersteunen. En uiteraard 

om dit vervolgens ook te vermarkten. 

Daarnaast is de reguliere regiomarketing 

nog ‘gewoon’ onderdeel van de stichting. 

Ondanks alle beperkingen in 2021, zijn er 

door de organisatie veel activiteiten uit-

gevoerd die in dit jaarverslag zijn terug te 

lezen.

Bij de stichting wordt een Raad van Advies 

opgericht. Begin 2022 wil het bestuur een 

brede stakeholdersbijeenkomst organise-

ren, waarna ook de Raad van Advies van 

start kan gaan. 

dit was 2021 
JAARVERSLAG

van onze regio
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EVENEMENTENBUREAU 
Vanuit het evenementenbureau zijn in 2021  
drie evenementen binnengehaald en begeleid.  
Dit zijn: het DELA Beachvolleybal, 3x3 basket en 
Kerst met de Zandtovenaar.

<< terug naar overzicht

volgende item >>

DELA Beachvolleybal
Van 24 t/m 30 augustus stond Heeren-

veen in het teken van de DELA Eredivisie 

Beachvolleybal. Voordat de nationale top-

pers in het laatste weekend in competitie 

gingen, zijn er side-events georganiseerd. 

Overdag konden leerlingen hun beachvol-

leybal talenten ontdekken tijdens clinics,  

is er een dorpenbattle georganiseerd en 

op vrijdagavond een bedrijventoernooi.  

3x3 basket
Zaterdag 31 juli was Heerenveen het to-

neel voor de eerste ronde van de 3x3 PRO 

CUP competitie. Deze zou in het centrum 

van Heerenveen worden georganiseerd, 

maar in verband met de weersomstandig-

heden is het evenement verplaatst naar 

Sportstad. 

Landelijke Sinterklaasintocht
De regio Heerenveen mocht meelopen bij 

de landelijke intocht op televisie. Als enige 

Friese gemeente was de burgemeester 

samen met Douwe de Vries van de Sven 

Kramer Academy aanwezig met allemaal 

sporttalenten uit de regio. Uitgedost in 

sporttenue, met een voetbal, op skeelers 

én met een grote gouden plak om de nek 

zijn er mooie beelden op de landelijke 

televisie verschenen. De organisatie van 

deze intocht is vanuit het evenementen-

bureau gedaan.

Kerst met de Zandtovenaar
De tiende editie van Kerst met de Zandto-

venaar van de KRO-NCRV is uitgezonden 

vanuit Heerenveen. Op zondag 12 de-

cember waren de opnames en de uitzen-

ding is vervolgens meerdere keren op de 

landelijke televisie uitgezonden. In totaal 

zijn er 1,8 mijoen kijkers behaald. Naast 

het evenement zelf op 12 december, is 

voorafgaand de regio betrokken door een 

aantal activiteiten. Basisscholen hebben 

de gelegenheid gekregen om zandknut-

selpakketten als lespakket te bestellen 

om de kinderen zelf ook échte zandto-

venaren te laten zijn. 567 kinderen heb-

ben een mooi zandkunstwerk gemaakt. 

Verzorgingstehuizen in de regio hebben 

pakketten ontvangen om onder de inwo-

ners te verspreiden om het ‘samen zijn’ te 

stimuleren. In de regio is de citydressing 

opgemaakt in het teken van Kerst met de 

Zandtovenaar. In een aftermovie zijn alle 

activiteiten mooi in beeld gebracht.

3.

Bekijk hier de  
aftermovie  
van Kerst met 
de Zandtovenaar!

https://youtu.be/Pzr5s9XjOw8


TOERISTISCHE 
IMPULS
In opdracht van de gemeente Heerenveen zijn er extra 
projecten uitgevoerd als impuls voor de toeristisch-  
recreatieve sector.

<< terug naar overzicht
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Persreis
In september heeft Mens Health de re-

gio Heerenveen bezocht. Dit heeft geleid 

tot een reportage in het magazine (ver-

schenen in oktober) én een online arti-

kel. Daarnaast is ook via de social media 

aandacht besteed aan dit bezoek. Vanuit 

’n Gouden Plak is het programma van de 

persreis ontwikkeld en zijn de contacten 

met de ondernemers gelegd. 

In totaal heeft deze persreis een bereik 

van 233.528 personen gehad. 

Bucketlist
Een corona-proof overzicht van de leuk-

ste dingen die je kan doen in de regio 

Heerenveen: dat is de bucketlist! Met de 

bucketlist worden zowel inwoners als 

toeristen geïnspireerd om er op uit te 

gaan in de regio. De bucketlist is zowel 

als flyer verspreid, als ook onderdeel van 

het Inspiratiemagazine wat in het voorjaar 

huis-aan-huis is verspreid. 

Routes
Tien mooie routes om te wandelen, 

fietsen, skeeleren óf varen in de regio 

Heerenveen zijn op flyers verspreid in de 

gehele regio Heerenveen. Met name bij 

verblijfsaccommodaties en het toeristisch 

informatiepunt. De routes zijn ook terug 

te vinden op de website én staan opgeno-

men in het Inspiratiemagazine. 
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Van Hier tot Tokyo
Door de corona-maatregelen konden veel 

sportverenigingen weinig organiseren om 

hun leden in beweging te krijgen. Om hier 

een impuls aan te geven is het project 

‘Van Hier Tot Tokyo’ georganiseerd, met 

een knipoog naar de Olympische Zomer-

spelen in Tokyo. In het voorjaar hebben 

32 verenigingen zich aangemeld om met 

deze actie mee te doen. In samenwerking 

met Heerenveen Vitaal, SC Heerenveen, 

Sportstad Heerenveen, Thialf, PUUR, 

Groot Heerenveen, gemeente Heeren-

veen en Scoren voor Gezondheid Heeren-

veen hebben alle verenigingen een pakket 

ontvangen met daarin ook mooie prijzen. 

De uitdaging voor alle verenigingen was 

om per vereniging de afstand tot Tokyo 

te hardlopen, wandelen of fietsen. Met 

een aantal challenges in samenwerking 

met Scoren voor Gezondheid en Anice 

Das werden de verenigingen extra gesti-

muleerd. In totaal hebben de verenigin-

gen 403.222 kilometer afgelegd. De drie 

verenigingen die de meeste kilometers 

hebben afgelegd, hebben een hoofdprijs 

gewonnen. 

Gouden Kerstp(l)akket – 2e jaar
Het tweede jaar van het Gouden Kerst-

p(l)akket: het kerstpakket dat lokale on-

dernemers in de regio steunt. Hiermee 

ontvangen werknemers een cadeaute-

goed waarmee ze giftcards bij de lokale 

ondernemers kunnen kopen. Het aantal 

aanbieders (aangesloten ondernemers) 

is gegroeid. In totaal is er ter waarde van 

31.535 euro aan Gouden Kerstp(l)akketten 

gekocht.

Huis-aan-huis magazines
In samenwerking met Groot Heerenveen 

zijn er in 2021 een aantal magazines of 

specials verschenen. In het voorjaar is 

het Inspiratiemagazine huis-aan-huis 

verspreid, maar ook verspreid op locaties 

waar veel mensen komen én toegevoegd 

aan het pakket wat alle toeristen van de 

Turfroute ontvangen. De totale oplage 

was 32.000 magazines. Er zijn veel posi-

tieve reacties op het magazine ontvangen.

Daarnaast is er een special gemaakt 

rondom de actie ‘Van Hier Tot Tokyo’ en 

rondom de decembermaand met in het 

bijzonder Kerst met de Zandtovenaar.
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Nieuw in 2021 is de samenwerking met 

Middelpunt Media uit Akkrum. In decem-

ber is de eerste gezamenlijke uitgave 

verschenen: een inspiratiemagazine ‘bij-

zondere adresjes’ voor de lokale winkels 

en horeca met een oplage van 20.000 

exemplaren. 

Positionering Akkrum
In Akkrum is de VOAN actief met de posi-

tionering van Akkrum. Regio Heerenveen 

’n Gouden Plak is gevraagd om hierin mee 

te denken. In 2021 zijn de eerste overleg-

gen geweest en is eind september een 

presentatie gegeven aan een grote groep 

ondernemers. In 2022 wordt de positio-

nering van Akkrum opgeleverd. Daarbij 

wordt er ook gewerkt aan concrete pro-

ducten waar ondernemers behoefte aan 

hebben, waaronder een plattegrond en 

lokale kadobonnen. 

MARKETINGACTIVITEITEN



ONLINE ACTIVITEITEN
De website wordt uitgebreid met een aantal pa-
gina’s van het centrum van Heerenveen. In 2021 
is gestart met de ontwikkeling van deze pagina’s, 
welke in 2022 online komen. Daarnaast zijn er 
meer foto’s toegevoegd aan de beeldbank, waar-
onder foto’s van de persreis van Men’s Health.

<< terug naar overzicht

Op Facebook zijn we van 3.344 naar 3.422 

volgers gegaan. Volgens de statistieken 

zijn er 106 nieuwe paginavolgers bij ge-

komen, dit betekent dat we 28 volgers 

zijn kwijtgeraakt. Op Instagram zijn we 

van 1224 naar 1358 volgers gegroeid, met 

139 nieuwe volgers. Er zijn dus 4 volgers 

afgehaakt.

Op Facebook scoren de posts over Kerst 

met de Zandtovenaar goed. Een aantal 

van deze berichten is gecrosspost met de 

KRO-NCRV. Door deze manier van delen 

wordt het bereik van hen en ons bij elkaar 

opgeteld. Binnen onze statistieken is het 

dus logisch dat deze berichten uitschie-

ters zijn. Het bestscorende bericht, zowel 

qua bereik als likes en reacties, dat niet is 

geadverteerd of gecrosspost, is een foto 

van de opgebouwde lichtinstallatie voor 

Kerst met de Zandtovenaar.

Het Instagrambericht met het grootste be-

reik is een post waarin we naar suproutes 

op de website verwijzen. De meeste likes 

kregen we voor een prachtige winterse 

foto, die we deelden van een Instagram-

gebruiker. Op Instagram filteren we be-

richten die geplaatst worden met #ngou-

denplak, zodat we deze kunnen reposten 

(delen).

Op onze website komt het grootste ge-

deelte van de bezoekers uit Friesland.  

De homepage en agenda zijn de best  

bezochte pagina’s. 
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CIJFERS
<< terug naar overzicht6. bijlage

Website best bezochte pagina’s

Website doelgroep regio

Volgers uit de regio Instagram en Facebook



CIJFERS INSTAGRAM
<< terug naar overzicht6. bijlage

Overzicht Instagram berichten grootste bereik Overzicht Instagram berichten meeste likes en reacties
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CIJFERS FACEBOOK
<< terug naar overzicht6. bijlage

Overzicht Facebook berichten meeste bereik Overzicht Facebook berichten meeste likes en reacties
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