Spelregels voor het vermelden van evenementen
op digitale informatieborden
A. Begrippen.
1. Definitie Evenement:
Elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van tijdelijke aard. Voorbeelden: kermis,
concert, beurs, kunstmarkt, circus, sportevenement, exposities en overige kunst- en
cultuurevenementen.
2. A-Evenementen ((EUR)regionale en landelijke evenementen):
Publiek aantrekkende evenementen in de gemeente Soest met (inter)nationale uitstraling waarbij
sprake is van tv-registratie, uitgezonden op (inter)nationale televisie. Deze evenementen hebben een
(EUR)regionale of landelijke uitstraling met een economische en toeristische spin-off. Voorbeelden:
GIRO, de Soester Sylvester Cross, landelijke activiteiten bij het Nationaal Militair Museum op de oude
vliegbasis en de viering van een Koningsdag in aanwezigheid van de Koninklijke familie.
3. B- Evenementen (Soest brede evenementen):
Publiek aantrekkende evenementen in Soest met regionale of gemeentelijke uitstraling. Deze
evenementen zijn met name gericht op alle bewoners of specifieke doelgroep(en) uit de regio en de
gemeente Soest. Voorbeelden: Ambachtenmarkt, optochten, Gildefeesten, culturele manifestaties en
Koningsdag.
4. C- Evenementen (kerngebonden evenementen):
Lokale, sociaal-culturele activiteiten in één van de kernen van de gemeente Soest, specifiek gericht
op een doelgroep uit die kern. Bijvoorbeeld: buurtfeesten, uitvoeringen van plaatselijke
muziekverenigingen, uitvoeringen van koren en sportevenementen (geen wekelijkse
sportevenementen).
B. Spelregels plaatsen van evenementen op het bovenste deel van het info bord (LED gedeelte).
1.

Het LED gedeelte bestaat uit 5 karakterregels van acht (8) centimeter hoog;

2.

Op het LED gedeelte van het bord kunnen zestien (16) karakters per regel worden geplaatst.
Er zijn steeds vijf regels beschikbaar. Dus per evenement kunnen tachtig (80) karakters
worden geplaatst. Dit is inclusief spaties e.d.;
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3.

Op het LED gedeelte van het bord worden in ieder geval de datum, naam en locatie van het
evenement geplaatst;

4.

In principe worden alleen evenementen geplaatst die op het grondgebied van de gemeente
Soest plaatsvinden;

5.

Bij uitzondering kunnen evenementen van buiten Soest (regio) en landelijke evenementen
geplaatst worden mits deze de uitstraling van de gemeente Soest versterken;

6.

Soestbrede, (EUR)regionale en landelijke evenementen worden op alle geplaatste borden
vermeld;

7.

Wijk gebonden evenementen worden geplaatst op die borden die het dichtst bij de onderhavige
wijk geplaatst zijn;

8.

Evenementen worden maximaal twee (2) weken voorafgaand aan het evenement tot en met de
dag van het evenement op alle borden gepubliceerd.

9.

Bij plaatsing van twee (2) of meer evenementen wisselen de teksten elkaar af;

10.

Wanneer meerdere (meer dan 2) evenementen, van gelijke orde op dezelfde dag en tijdstip
plaatsvinden, dan krijgen de twee (2) evenementen die het eerst zijn aangemeld voorrang;

11.

Er worden per bord niet meer dan acht (8) evenementen geplaatst;

12.

De evenementen zijn zes (6) seconden zichtbaar.

13.

TPS behoudt altijd het recht voor om informatie wel dan niet te plaatsen;

14.

TPS bepaalt de periode van plaatsing, voert de eindredactie en geeft prioriteit aan de
evenementen;

15.

Prioritering van plaatsing van evenementen gebeurt op basis van de categorieën
A,- B- en C evenementen. Zie Begrippen;

16.

A- evenementen hebben voorrang op B- evenementen en B- op C- evenementen;

17.

Evenementen dienen per keer aangevraagd te worden. Het is niet mogelijk om een
jaarplanning bij TPS aan te leveren.

18.

Evenementen dienen minimaal 14 dagen voor melding te worden aangevraagd.

19.

Het plaatsen van evenementen dient te worden aangevraagd rechtstreeks bij TPS via het
formulier ‘Aanmelden evenement’ wat te vinden is op de website www.uitinsoest.nl.
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20.

(culturele) verenigingen/stichtingen kunnen hun evenementen gratis laten plaatsen op het LED
gedeelte (bovengedeelte) van de borden mits er voor het evenement ‘geen’ entree wordt
geheven. Voor evenementen waar ‘wel’ entree wordt geheven wordt door TPS 50 euro in
rekening gebracht. Voor partners geld een korting van respectievelijk 10% (brons) 25% (zilver)
of 50% (goud). TPS behoud zich het recht voor om een korting te geven tot 100% wanneer het
toeristische karakter van het evenement in het belang is van TPS. Voor evenementen die gratis
worden geplaats wordt de organisatie verzocht een logo van TPS in alle overige uitingen op te
nemen.

21.

Alle overige partijen betalen een vergoeding van 50 euro voor plaatsing van een evenement.
Voor partners geld een korting van respectievelijk 10% (brons) 25% (zilver) of 50% (goud).
E.e.a. dient niet de acquisitie van Suurland Outdoor in de weg te staan v.w.b. het zakelijk
gedeelte van de digiborden (onderste gedeelte).

22.

De aanvraag voor plaatsing op de borden biedt geen garantie voor de daadwerkelijke plaatsing
ervan;

23.

De afdeling communicatie van de gemeente Soest kan namens het college van B en W altijd
met voorrang gebruik maken van het systeem voor het plaatsen van berichten de gemeente
Soest aangaande bij bijv. bij calamiteiten en verkiezingen.

24.

Voor vragen m.b.t. het LED gedeelte (bovenste deel) kunt u rechtstreeks terecht bij TPS via het
contactformulier op de site www.uitinsoest.nl

25.

Voor vragen m.b.t. het reclame gedeelte (onderste deel) kunt u rechtstreeks terecht via
www.suurlandoutdoor.nl

26.

De digitale informatieborden staan op de navolgende plaatsen in Soest en Soesterberg:






Vredehoffstraat
Soesterbergsestraat
Birkstraat
Koningsweg
Rademakerstraat (Soesterberg).
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