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1. Aanleiding
Ultimate Warrior Obstacle Run
In 2019 was de eerste editie van de Ultimate Warrior obstacle run in Roermond. Dit is naar
tevredenheid verlopen. Er waren 1500 deelnemers op zaterdag. Daarnaast was er een kids run op
zondag.
De organisatie heeft 2 prijzen in ontvangst mogen nemen: beste nieuwkomer 2019 en beste kleine run.
Tweede editie in de gemeente Beesel
In het paasweekend, 11 en 12 april, wil de organisatie de tweede editie laten plaatsvinden. Omdat er in
Roermond geen mogelijkheden meer waren ( vanwege o.a. de Passion) is gekozen voor Drakenrijk als
uitvalsbasis. Drakenrijk leent zich heel goed als uitvalsbasis voor dit evenement. Er is gekozen voor
deze datum vanwege het weer en het lange weekend. Bovendien zijn er rond die tijd weinig andere
runs in Nederland, Belgie en Luxemburg.
Subsidie
De organisatie heeft vanwege veiligheid en verkeersmaatregelen hoge kosten. Om het evenement dan
toch nog de gewenste uitstraling te geven, vraagt de organisatie een subsidie van € 15.000 ( gelijk aan
de bijdrage van de gemeente Roermond vorig jaar).

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Besluit nemen over het subsidieverzoek voor de ultimate warrior obstacle run.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Als gemeente willen we gemeenschapsinitiatieven steunen die bijdragen aan Blij in Beesel. De kaders
hiervoor staan beschreven in de regeling gemeenschapsinitiatieven.

4. Toelichting
Ultimate Warrior Obstacle Run
Het betreft een loop zonder wedstrijdelement. Het gaat met name om meedoen en het "fun" element.
Afstanden
Er zijn verschillende afstanden:
3,5, 7, 14, 21, 28, 56 km en 24 uur run. De afstanden strekken zich ook uit over Duits grondgebied .
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Het thema is Japan. Dit zal gedurende de hele run en aankleding zichtbaar zijn.
Deelnemers
Op dit moment is er sprake van tussen de 1.000-1.100 aanmeldingen. De organisatie verwacht
uiteindelijk zo'n 1800 deelnemers.
De korte afstanden trekken de meeste deelnemers. De 24 uur run trekt ook veel buitenlandse
deelnemers ( omdat het de enige 24 uur run is).
Data
Zaterdag 11 april:
Op deze dag zullen alle 7 afstanden gelopen worden en kunnen er minimaal 1500 tot maximaal 2500
deelnemers meedoen. De 24uur lopers zullen die dag als eerste starten samen met de 56km lopers.
Vervolgens zullen alle andere afstanden afhankelijk van het aantal kilometers in waves starten
Zondag 12 april:
Op deze dag is er een familiereunie. Hierbij kunnen ouder en kind over een verkorte afstand van 3 of
5km deelnemen. De verwachting is dat hier 250 deelnemers aan mee zullen doen.
Bijdrage deelnemers
Voor de 7 km is de bijdrage € 50. Vervolgens loopt dit op met telkens ongeveer € 7,50. De bijdrage voor
de 24 uur run is € 300. De organisatie zegt dat dit binnen de obstacle runs milde tarieven zijn.
Deelnemers ontvangen o.a. een medaille, shirt, foto's.
Vergunning en veiligheid
Hierover is goede afstemming met team VTH en de veiligheidsregio. De definitieve vergunning
aanvraag is ingediend. Naar verwachting zal de vergunning verleend worden.
Toekomstperspectief
De organisatie wil door samenwerking met gemeente, verenigingen, ondernemers inzetten op een
jaarlijks terugkerend hoogstaand evenement en groeien naar 5.000 deelnemers.
Sport, ontspanning en saamhorigheid staan hierbij centraal.
Lokale betrokkenheid
Dit jaar is er wat minder tijd om in te zetten op lokale betrokkenheid. Volgend jaar wil de organisatie
zich nog meer richten op samenwerking met de lokale bedrijven, verenigingen, sportscholen, onderwijs
en bewoners. Waarbij er wordt gezocht naar mogelijkheden, trainingsprogramma's en kortingen die
deelname aan het evenement stimuleren.
Sponsoring
De organisatie werkt samen met sponsoren zoals
 Rabobank: financiële bijdrage.
 XXL nutrition: hoofdsponsor, shirtsponsor en bevoorrading voeding en drank deelnemers.
 Bakkerij Hannen: sponsoring etenswaren voor vrijwilligers.
 Hermans groenten en fruit.
In komende edities wil de organisatie ook ondernemers in de gemeente Beesel betrekken. Obstakels
worden vernoemd naar de daaraan gekoppelde ondernemer. Op deze manier wil men een band
creëren met bedrijven en mensen aanzetten tot sport.
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Long Course Weekend
Het LCW valt rond dezelfde tijd. In meerjarig opzicht is het goed om na te denken hoe beide
evenementen zich tot elkaar verhouden o.a. wat betreft de datum. De organisatie staat ervoor open de
planning te bespreken met beide partijen. ( oorspronkelijk was de datum 1 en 2 sep)
Afweging
Binnen het budget sportbeleid is nog voldoende ruimte voor het verstrekken van een subsidiebijdrage.
Hierdoor hoeven we het budget van de regeling gemeenschapsinitiatieven niet onnodig te belasten.
Wel hanteren we deze regeling gemeenschapsinitiatieven als inhoudelijk toetsingskader omdat de
regeling ook passend is voor het afhandelen van gemeenschapsinitiatieven op het gebied van sport.
Het verzoek voldoet aan de criteria uit deze regeling. Het initiatief past binnen de visie blij in Beesel.
Evenementen dragen bij aan levendigheid, sfeer, ontspanning, saamhorigheid en vermaak. Het heeft
geen winstoogmerk, is in het belang van de gemeenschap en het heeft een meerjarig karakter. Vanuit
het sportbeleid willen we inzetten op het in beweging krijgen en houden van mensen. Daarvoor is het
belangrijk ook in te springen op nieuwe trends zoals dit soort evenementen.
In de regeling gemeenschapsinitiatieven staat verder de voorwaarde dat meerdere partijen een bijdrage
leveren. Dit is het geval. Er zijn meerdere partijen die bijdragen aan het evenement in de vorm van een
financiële of materiële bijdrage ( zie kopje sponsoring)
Aandachtspunten
 Voor dit jaar is het te kort dag om intensieve lokale betrokkenheid en aanhaking te realiseren van
ondernemers, verenigingen, onderwijs en inwoners. Voor volgende edities is lokale aanhaking en
promotie bij eigen inwoners wel belangrijk.
 Verder is het belangrijk om af te stemmen over de datum om goede spreiding met het LCW te borgen.
Voorstel
De organisatie vraagt een bijdrage van €15.000. Dit is gelijk aan de bijdrage van de gemeente
Roermond vorig jaar. Het is een evenement dat past binnen de regeling gemeenschapsinitiatieven,
onze toekomstvisie Blij in beesel en ons lokaal sportbeleid. Voor dit jaar is het echter te kort dag om
intensieve lokale betrokkenheid en aanhaking te realiseren. Het voorstel is om voor 2020 een
subsidiebijdrage van € 7.500 te leveren. We verwachten dat de organisatie met deze gemeentelijke
cofinanciering ook mogelijkheden heeft om subsidieaanvragen bij andere partijen in te dienen. Het
voorstel is de subsidie te verlenen onder de volgende voorwaarden: we verlenen subsidie onder de
voorwaarde dat:
- de vergunning wordt verleend.
- er een volgende editie afstemming plaatsvindt met LCW voor wat betreft de datum
- er een volgend editie wordt ingezet op lokale aanhaking en betrokkenheid.

5. Visie Blij in Beesel
Het evenement past binnen de visie blij in Beesel. Evenementen dragen bij aan levendigheid, sfeer,
ontspanning, saamhorigheid en vermaak.

6. Integrale afstemming
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Het verzoek is afgestemd binnen team welzijn ( projectleider LCW en sportsconsulenten)
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel
Het voorstel is een bijdrage van € 7.500 te leveren aan dit evenement. Deze bijdrage kunnen we
dekken uit het budget sport FCL 653030 Subsidies en sportstimulering, ECL 42500.
Hier hebben we in de begroting 2020 een bedrag van € 80.000 geraamd voor de doorontwikkeling van
Sport. Op dit budget is nog voldoende ruimte beschikbaar om de genoemde bijdrage te dekken.

c. Juridisch

d. Collegeprogramma
n.v.t.
e. Risico’s
n.v.t.

7. Toegankelijkheid
De dutch adaptives nemen deel aan het evenement (Dit een groep deelnemers met een beperking ( evt
met buddy).

8. Duurzaamheid
n.v.t.

9. Voorstel / advies
1.Verlenen van een subsidiebijdrage van € 7.500 aan de ultimate warrior obstacle run 2020 onder de
volgende voorwaarden:
a. de vergunning wordt verleend.
b. Volgende edities vindt afstemming plaats met LCW voor wat betreft goede spreiding van de
evenementen.
c. De organisatie zet volgende edities in op meer lokale aanhaking met verenigingen, ondernemers,
inwoners en onderwijs. Hierin kunnen de sportconsulenten een verbindende rol hebben.
2. instemmen met bijgevoegde concept subsidiebeschikking.
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