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Overview

2020 was een bewogen jaar voor ons. De impact van Covid-19 heeft de hele samenleving hard geraakt. Voor de horeca- en 
evenementenbranche betekende 2020 nagenoeg een volledige stilstand van activiteiten.

De ambitie om met ACBN de volgende stap in positionering te zetten in 2020 moest dan ook in de ‘ijskast’.

Toch hebben we onze creativiteit kunnen toepassen in aantal activiteiten en werkzaamheden; we hebben Huis voor de Binnenstad 
kunnen ondersteunen met uitingen en acties van de ondernemers in de Nijmeegse binnenstad. Daarnaast hebben we verschillende 
werkzaamheden opgepakt in de uitvoeringen strategie van het Nijmeegse citymarketingbeleid en denken we hierin als partner van de
gemeente mee.

Een mooi COVID-19-proof concept wat hieruit is voortgekomen is Walk of the Town, waar wij de informatieborden en marketing van 
mochten verzorgen. 

Naast deze activiteiten hebben we ook een bijdrage geleverd aan de Polis Conference, uitvoering gegeven aan de Nijmeegse 
Winterweken en de projectcoördinatie mogen doen van de XL Covid-19 (snel)testlocatie in Nijmegen-Noord.

Per 1 oktober is de governance van de stichting veranderd. Er is een directeur-bestuurder aangetreden en daarmee is de stichting
omgevormd van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. Belangrijkste reden hiervoor is om de stichting voor de 
toekomst meer slagkracht te geven.



Het belangrijkste van 2020 op een rij:

❑ Partner en uitvoering Huis voor de Binnenstad

❑ Uitvoeringspartner citymarketing gemeente Nijmegen

❑ Uitvoering diverse projecten, waaronder:

❑ Polis Conference

❑ Walk of the Town

❑ Nijmeegse Winterweken

❑ XL Covid-19 (snel)testlocatie

❑ Omvorming governance stichting naar Raad van Toezicht 
model



HET JAAR 2021



We zien in 2021 een aantal ontwikkelingen:

❑ Covid-19 is nog onder ons. Dit heeft gevolgen voor de 
samenleving en in het bijzonder de horeca en de 
evenementenbranche.

❑ Maatschappelijke impact is belangrijk. Door de economische 
neergang, staat de maatschappij onder druk. Maatschappelijke 
initiatieven opzetten en bijdragen aan de uitdagingen van stad 
en regio zijn vraagstukken voor ons allemaal.

❑ Samenwerking wordt nog belangrijker; krachten bundelen, 
kennis delen en gezamenlijk creativiteit bundelen maakt meer 
organisatiekracht.

❑ Zonder steun, geen evenementen. De evenementenbranche 
heeft het zwaar. Er is veel creativiteit, maar zonder steun is de 
toekomst onzeker.



Wie zijn we en waar staan we voor?
Wat doen we?

ACBN realiseert evenementen, projecten en marketingcampagnes met een maatschappelijke impact in de regio van Nijmegen. Beeldbepalende activiteiten in de 
openbare ruimte die bijdragen aan de citymarketing is een van onze specialiteiten.

Waarom doen we dat?

We houden van Nijmegen. We willen de stad en haar omgeving versterken, nog steviger op de kaart zetten en haar belangen dienen. Dat betekent dat de stad 
altijd meerwaarde zal ervaren van wat wij doen. Als stichting zonder winstoogmerk, zetten we bovendien jaarlijks samen met onze partners een aantal 
maatschappelijke ambities centraal.

Hoe doen we dat?

We werken voor en mét de stad: we brengen de expertise en het omvangrijke regionale en landelijke netwerk van Vierdaagsefeesten mee. Daarbij staan we voor 
duurzaamheid en kwaliteit en streven we naar 100% transparantie. We zijn een kleine projectorganisatie met een vast team betrokken 
samenwerkingspartners.

Voor wie doen we dat?

We werken zowel voor de overheid als culturele en andere non-profit organisaties of commerciële partijen. Een gezamenlijke intrinsieke waarde vinden wij 
essentieel: creëer je met jouw project geen maatschappelijke impact, dat ben je bij ons niet aan het juiste adres, óf zorgen wij ervoor dat dat wel gebeurt!



Onze stakeholders en partners:

Horeca

Bezoekers
Retail

Culturele 
instellingen

Gemeente

Onderwijs

Media

Bewoners

Sponsors



Onze belangrijkste doelstellingen voor 2021

• Meer strategische verbindingen en partners in de stad en regio

• Meer activiteiten en evenementen uitvoeren voor organisaties en samenwerkingsverbanden met hetzelfde hart voor de stad

• Versterken van onze uitvoeringsactiviteiten binnen de ambities van citymarketing Nijmegen

• Een sterke partner en ‘spin in het web’ zijn voor gemeente en andere partners op het gebied van citymarketing

• Samenwerking met Huis voor de Binnenstad intensiveren en bundelen van krachten waar dat kan

• We laten met al onze dienstverlening een maatschappelijke en/of economische footprint achter in de stad of regio

• Conform onze positionering dragen onze activiteiten bij aan een betere en aantrekkelijke stad en/of regio

• Tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten organiseert ACBN enkele activiteiten met een maatschappelijk karakter



ONZE
ACTIVITEITEN
EN DIENSTEN



Evenementen

Vergunningen, marktmeesters, bouwtoezicht, milieueisen, 
veiligheid, verkeer, brandvoorschriften, aangrenzende 
ondernemers, omwonenden – er komt bij het realiseren van 
een evenement méér kijken dan het regelen van een 
programma en het huren van een locatie.

Wij leveren:

• advies rondom een evenement

• ondersteuning bij de opzet van een evenement

• uitvoering van het complete evenement



Citymarketing

In opdracht van onder andere de gemeente dragen wij op 
inhoud en in de uitvoering bij aan het realiseren van de 
doelstellingen van het citymarketingbeleid van de stad.

In opdracht van Huis voor de binnenstad verzorgen wij 
projectcoördinatie voor de Nijmeegse Binnenstad. Stichting 
Huis voor de Binnenstad stelt zich ten doel meer bezoek aan 
de binnenstad te realiseren. Hier dragen we vanuit ACBN aan 
bij door de citymarketing van de binnenstad te coördineren, 
wensen op te halen bij de ondernemers en deze om te zetten 
naar uitvoering.



Overige diensten

Advies & inhuur

We leveren kennis en expertise op het terrein van 
evenementenorganisatie en citymarketing. Dit doen wij zowel 
in de vorm van advies als tijdelijke inhuur.

Citydressing

• Om bij te dragen aan de uitstraling van Nijmegen als stad 
van formaat, heeft ACBN Evenementenbureau in overleg met 
de gemeente Nijmegen, ruim 60 vlaggenmasten geplaatst op 
de belangrijkste invalswegen en markante plaatsen van de 
stad

• In de binnenstad van Nijmegen heeft ACBN 
Evenementenbureau Nijmegen spankabels in de 
Augustijnenstraat en Burchtstraat, bedoeld voor 
evenementen of activiteiten zonder commerciële 
doelstelling. 




