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Mooi evenement 
organiseren steeds lastiger
Er komt steeds meer kijken bij het organiseren van grote evenementen door autoclubs. 
Gemeenten geven pas een vergunning af als alles goed geregeld en verzekerd is.
Final Push grootste oldtimerevenement ooit
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  Vorig jaar werd van 27 maart tot 12 april het groot-
ste, langdurigste en meest ingewikkelde oldtimerevene-
ment ooit in Nederland gehouden. Keep them Rolling 
organiseerde toen voor Tweede Wereldoorlog-voertui-
gen een rit van Groesbeek naar Groningen om de laat-
ste krachtsinspanning, de Final Push, van de geallieer-
den in 1945 te herdenken om Noord-Nederland te 
bevrijden. Een evenement met nationale uitstraling met 
dagelijks reportages op tv. Dat betekende: deelname uit 
het buitenland, in colonne rijden onder politiebegelei-
ding, ontvangsten op het stadhuis van de bevrijde ge-
meenten, herdenkingen op oorlogskerkhoven,  ponton-
bruggen slaan door Defensie, het inrichten van 
bivakken onderweg, marechaussee die op wapens con-
troleert en massale publieke belangstelling. En een 
enorme organisatie om alles elke dag weer in goede ba-
nen te leiden. 

Gemeente verlangt evenementenvergun-
ning
Bij elke gemeente op de route moest een evenementen-
vergunning aangevraagd worden en dat is bepaald niet 
eenvoudig. Wat doe je als er extreem weer op komst is? 
Heb je een evacuatieplan? Hoe zijn bewaking en beveili-
ging geregeld? Wat te doen als er iemand in het publiek 
onwel wordt? Is het Rode Kruis ingeschakeld voor 
EHBO? En vooral: is het allemaal wel goed verzekerd?  
Gemeenten zijn na het ongeval met de monstertruck in 
Haaksbergen extra voorzichtig. In de aanloop naar het 

evenement kwam zelfs het bericht dat een deel van het 
programma geschrapt moest worden omdat de vergun-
ningen niet rondkwamen. Gelukkig werd dat allemaal op 
tijd gladgestreken, maar het tekent wel de druk op de 
organisatie om alles goed en volgens de regeltjes te or-
ganiseren.

Clubverzekering FEHAC
Als er iets gebeurt en er is schade, dan zal eerst ge-
claimd worden op de WA-verzekering van de deelne-
mende oldtimer. Daarnaast is er de aansprakelijkheids-
verzekering van de organiserende club. De FEHAC heeft 
voor al haar 230 leden een aansprakelijkheidsverzeke-
ring afgesloten, die natuurlijk ook de organisatie van 
een evenement door de club omvat.  Alle activiteiten 
van een club – ledenvergaderingen, het runnen van een 
clubmagazijn, het organiseren van ritten en evenemen-
ten –vallen allemaal onder de ruime dekking van die FE-
HAC WA-verzekering.  Gemeenten vragen ook vaak om 
een evenementenverzekering. Zo’n verzekering dekt de 
kosten als een evenement onverhoopt afgelast moet 
worden. Er is een zware storm op komst, het evenement 
kan niet doorgaan, maar de feesttent en geboekte ar-
tiesten moeten wel betaald worden. Maar vaak bedoe-
len gemeenten met een evenementenverzekering een 
aansprakelijkheidsdekking, dus het is altijd zaak even 
door te vragen bij de betreffende gemeente op dat 
punt..  


