Color Fun
Color Fun is een evenement dat plaats zou vinden op 15 mei op 1e Pinksterdag. Het bestuur
heeft besloten om het evenement af te lasten onder andere door tegenvallende
aanmeldingen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

10. “Ik was van plan om me in te schrijven voor de Color Fun”
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Had me ingeschreven
Heb me ook ingeschreven.
Ik had me al aangemeld.
Ik had me al ingeschreven en betreur dat dit leuke evenement niet door kan gaan.
Datum was een belemmering
Ik vond de opzet van vorig jaar leuker, daar ik iets kon doen voor mijn vereniging.
Nu was al gekozen waar voor je nu moest lopen, jammer. Was voor mij en mijn
medelopers een reden om niet mee te doen. Ligt wat ons betreft niet aan meerdere
activiteiten die er die dag al zijn.
Had ook gelezen in de krant dat de verf gevaarlijk was
Ik zou aanwezig zijn met tienerwerk...
Is meer geschikt voor de jeugd
Twijfel over de ouder kind loop
De muziekvereniging waar ik onderdeel vanuit maak was gevraagd om een muzikale
bijdrage te leveren. gezien het feit dat er binnen de vereniging te weinig
muzikanten konden hebben we dit helaas moeten afzeggen.
Ik vind het zeer milieu belastend het was nog lang gekleurd in het park
Onzinnig spektakel met veel ongezonde kleurenrommel
Was er wel behoefte aan zo`n evenement Zit de agenda niet TE vol van diverse
mensen Moeten de evenementen niet wat beter op en met elkaar afgestemd
worden in ons dorp (gemeente)
Nooit van Color Fun gehoord
Nooit van gehoord
Zelf betrokken in organisatie

10.1 Kunt u kort toelichten waarom u niet van plan was om u in te schrijven
voor dit evenement? (n = 249, 14% = weet niet)












































1 te oud nog om te rennen.
2 kleding met color fun te gooien vind ik niet zo'n mooie activiteit.
1e pinksterdag is een ongelukkige datum en daarnaast vond ik het erg duur!
Achterhaald - uitgekauwd - tergend saai.
Begrijp me niet verkeerd, sporten is leuk. Colorfun niet
Activiteit trekt me niet.
Andere activiteiten op de agenda
Andere bezigheden
Andere verplichtingen
Ben 73 ik loop en fiets wanneer ik wil en niet op momenten dat een ander dat wil
Ben niet van de sport, hardloop, rendier
Ben tijdens Pinksterweekend niet in het dorp
Ben voor zo'n evenement een beetje te oud
Ben wel hardloper maar zie behalve de fun niet de meerwaarde van het poeder, lijkt me echt
slecht voor de luchtwegen
Blessure
Colorrun vind ik niet leuk.
Daar ben ik te oud voor
Dat poeder zie ik niet zitten!
Ik ga graag hardlopen en wandelen, maar zonder het strooien van poeder graag :)
Datum niet goed gekozen bovendien vrij duur om in te schrijven.
De activiteit spreekt mij niet aan. Wel leuk voor wie wil.
De hele 'color hype' staat me totaal niet aan.
Deze rage vind ik belachelijk
Die troep hoef ik niet in mijn gezicht / in te ademen
Dit evenement past niet bij mijn leeftijd
Dit evenement slaat als kut op Dirk; het is een vieze troep en ook nog eens ongezond
Dit soort activiteiten zijn voor mij niet interessant
Een grote ongezonde zooi
Evenement trekt me totaal niet aan.
Evenement trekt mij niet an
Flauwe kul
Geen affiniteit
Geen behoefte aan deelname
Geen belangstelling voor dit soort sport.
Geen belangstelling.
Geen belanhstelling
Geen evenement voor mij
Geen interesse (9x)
Geen interesse ik vind het niet leuk.
Geen interesse in
Geen interesse in deze activiteit.
Geen interesse om mee te doen
Geen interesse, Color Fun zegt me niets.
Geen interesse. (2x)
Geen interesse. te veel andere evementen
Geen intresse in dit
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Geen tijd (2x)
Geen zin (2x)
Geen zin in (2x)
Geen zin in en moet werken
Geen zin in. (2x)
Geen zin om mee te doen; heb vorige keer ook niet meegedaan.
Gezien mijn leeftijd en om deze kleuren over me heen te laten gooien. Neen ,dank U.
Heb daar niets mee
Heb er niks mee.
Heb helemaal niks met dit evenement
Helemaal niet leuk; dit behoort toe aan oosterse culturen en niet in nederland
Het evenement spreekt me niet aan
Het is een onzin evenement
Het is een prachtevenement maar wij doen al mee aan de Roparun en 2 dingen tegelijk gaat
helaas niet.
Het is niet mijn ding.
Het lijkt me niet zo leuk
Het lijkt me ongezond met al die kleurstoffen die je kan inademen
Het lijkt mij meer iets voor jongere mensen en bovendien heb ik die dag al andere
verplichtingen. Er komen steeds meer evenementen...
Het spreekt me helemaal niet aan.
Het trekt me niet
Hou niet van dit soort aktiviteiten!
Hou niet van dit soort spelletjes
Hou niet van zo'n evenement.
Hou van feesten niet van lopen
Houd hier niet van en weet niet wat het doel is.
Iets te gek.
Ik ben astmatisch en dus bevordert colorfun dit niet!
Ik ben dan niet thuis
Ik ben een hardloper en ik vind het een leuk wandelevenement
Ik ben geen hardloopfan.
Ik ben geen sporter en vind ook dt het nogal wat rommel geeft. Van de andere kant: het was wel
heel gezellig en er gebeurde weer eens wat in het dorp..
Ik ben niet bekend met dit evenement.
Ik ben niet zo sportief
Ik doe mee aan de ROPArun en die vind in dit weekend plaats.
Daarnaast vind ik de deelnameprijs aan de hoge kant.
Ik heb helemaal niets met sport en sportief bezig zijn.
Ik heb hier geen interesse in en wat voor doel heeft deze colorrun
Ik heb iets anders te doen met pinksteren
Ik hou niet van (hard)lopen
Ik hou niet van de smerigheid waar het mee gepaard gaat (het 'Colour' gedeelte).
Ik hou niet van lopen. Leuk evenement maar niet voor mij weggelegd. Ik vond het wel raar dat
het met Pinksteren was dit jaar. Het is nu dus ook gebleken dat dat niet werkt.
Ik houd niet van die kliederzooi
Ik houd niet van dit soort evenementen.
Ik houd niet van rennen en vind het verschijnsel color run nogal een hype.
Ik houd niet van wandelen.
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Ik houdt niet van wandelen
Ik kan de loop fysiek niet aan.
Tevens heb ik gehoord dat de jeugd het niet 'vet' genoeg vond.
Ik kan niet hardlopen
Ik niet onder de verf wil zitten
het is maar wat je leuk vind.
ik ben geen jeugd.
Ik vind dat geen leuke activiteit, ik hou niet van poeder, voor mijn gezondheid.
Ik vind dat ik al voldoende fijnstof moet happen zonder colorfun
Ik vind dat niet leuk.
Ik vind dit geen leuk evenement
Ik vind het geen leuk evenement
Ik vind het geen leuke activiteit
Ik vind het helemaal niets denk aan de vervuiling.
Ik vind het helemaal niks.
Ik vind het maar vies en ik denk niet echt gezond.
Ik vind het niet leuk om onder de verf te zitten
Ik vind het niks
Ik vind het onzin om je te laten bestrooien met kleurenpoeder voor het goede doel. Daar zie ik
de meerwaarde niet van in.
Ik vind het te milieu belastend
Ik vind het wel grappig maar niks voor mij
Ik vond het inschrijfgeld te duur en het was op een dag dat er al veel andere dingen te doen zijn.
Ik wandel graag maar dan wel in de natuur, de kleurstof dei er ingeademd wordt lijkt me ook niet
geheel onschadelijk.
Ik was niet van plan om me in te schrijven omdat het me totaal niet aanspreekt om 'gekleurd' te
gaan lopen
Ik werk altijd in het weekend en op feestdagen
Ik werk dan
Ik zelf wil er niet aan mee doen, maar onze zoon wilde zich aanmelden en zag dat het intussen
afgelast was
Ik zie er de lol niet van in om me met verf vol te laten spuiten
Ik zie totaal het nut en de zin niet in van dit evenement
Is een keer geweest en ik vind het maar een hype...
Is geen sport voor mij.
Is helemaal niets voor mij.
Is leuk voor de jeugd, niet meer boven de 50.
Is leuk voor de jongeren
Is niet mijn ding!
Ivm andere plannen.
Kan niet zo goed hardlopen
Keer gedaan. nieuwe is er vanaf
Laat ik over aan de jongere
Leeftijd (3x)
Leeftijd speelt mee
Leuk voor de jeugd
Lijkt me niet leuk
Lijkt me niet leuk met als die rotzooi op je haar en lijf p
Lijkt me niet leuk.
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Mij lijkt het niet zo goed voor mens en milieu.
Niet de doelgroep
Niet leuk (3x)
Niet mijn ding
Niet mijn ding. (2x)
Niet mijn doelgroep
Niet mijn soort evenement
Niet van onze cultuur. Millieuvervuilend en slecht voor de gezondheid.
Ik ben er gewoon tegen.
Niet voor mijn doelgroep/leeftijd geschikt evenement.
Niet zo jong meer
Niets voor mij. (2x)
Nu andere afspraken in het Pinksterweekend
Omdat ik dat weekend een festival heb staan. En zo ken ik er meer die het Pinksterweekend
bepaalde plannen hebben terwijl deze vorig jaar wél bij Color Fun aanwezig waren. De datum is
dus eigenlijk de hoofdreden.
Omdat ik geblesseerd ben.
Omdat ik het een vieze en wellicht ook nog ongezonde bezigheid vind..
Omdat ik supporter wil zijn, en niet kleurrijk wil meedoen
Omdat ik wilde helpen niet lopen
Onzin evenement.
Onzinnig event .... totaal geen meerwaarde.
Op mijn leeftijd vind ik het niet meer nodig een dergelijke uitdaging aan te gaan
Past niet bij mij
Past niet bij mij,
Past niet in mijn agenda
Pinksteren heb ik altijd andere activiteiten; kan er niet meer bij
Raakt me niet. Ben te oud
Rommel. Niks voor mij
Snap het nut niet
Spreek me niet aan
Spreekt me helemaal niet aan.
Spreekt me niet aan
Te drukke tijd, er is al veel te veel in die maand. Zeskamp, roefelen, musical voorbereidingen.
Te duur
Te duur met 2 volwassenen en 2 kinderen
Te duur. Leuk om met hele gezin mee doen, maar kost teveel. Ik doe v dat geld liever iets
anders
Te oud
Te oud daar voor
Te oud voor deze activiteit
Te oud, niet leuk
Te oud.
Te veel te doen met Pinksteren
Totaal geen interesse
Trekt me niet
Trekt me niet die kleuren estafette
Trekt me niet...zie er de lol niet van in.
Trekt me totaal niet.
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Trekt mij niet echt. Het is dan ook Laarbeek toernooi.
Vanwege leeftijd
Veel te hoge kosten om mee te doen!!!
Vind het flauwekul
Vind het geen leuk evenement. Voel me er niet toe aangetrokken om me ervoor aan te melden.
Vind het leuk om te kijken.
Voel me daar te oud voor.
Volle agenda
Vorig jaar meegedaan. Dat was leuk, maar voldoende om dit jaar niet te hoeven gaan
We hadden ander verplichtingen
Weet niet wat het is!
Zie boven
Zie de fun er niet van in
Zie er de lol niet van in om verfstoffen rond te strooien of te verbrassen in de natuur
Zie er geen meerwaarde van in, en bij wandelingen die ik na het evenement hier in de buurt heb
ondernomen werd ik onaangenaam verrast door bomen en struiken besmuikt met verf van de
zogenaamde colorfun
Zie er totaal het nut niet van in
Zie toelichting hiervoor
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Het bestuur gaat bekijken of het evenement volgend jaar wel door kan gaan.

11. Stel je mag advies uitbrengen naar de voorzitter van de stichting, welke
TIP zou je dan als eerste willen geven? (n = 359, 57% = weet niet)




























Aan hen. Dit is geen gemeentelijke zaak. Over een jaar of wat is de trend weer over.
Activiteitenkalender beter bekijken en color fun beter afstemmen met de andere activiteiten
Afschaffen er zijn betere vermaken voor de gemeenschap
Als gepensioneerde weet ik daar geen antwoord op
Ander weekend kiezen waarin minder andere evenementen te doen zijn
Andere datum
Andere datum die niet in het pinksterweekend ligt of in juni watermaand valt.
Andere datum, entree prijs verlagen, dit niet om de entree, maar omdat er op het veld ook
gestrooid word en velen daar genoegen mee nemen en dus zonder betalen deelnemen, of
ergens halverwege de loop instromen zonder betalen.
Andere maand september bijvoorbeeld
Bedenk iets anders.
Bekijk goed op welke datum je het gaat organiseren.
Ben niet zo bekend met het fenomeen dus kan ik ook geen tip geven.
Heb me er niet in verdiept omdat het me niet trekt om in die smeerboel te lopen.
Benader de sportclubs van Laarbeek.
Benader scholen en verenigingen persoonlijk
Besteed je tijd beter aan andere dingen
Beter richten op en kijken naar de Jaaragenda van evenementen in Laarbeek en omgeving. Ook
de vakantieperiodes in gedachten nemen van basis- en middelbare school.
Misschien koppelen met andere besturen (Sparta 25) zodat er geen doublures worden
georganiseerd.
Betere datum kiezen waarop nog niet veel andere activiteiten zijn gepland.
Pinksterweekend is misschien niet zo geschikt.
Bezint voor je begint en doe onze mooie laarbeekse natuur niet tekort!!
Blijven activiteiten organiseren. dan maar kleiner. In Beek en donk mag wel meer georganiseerd
worden.
doe het met koningsdag...wat een dramatische dag in Beek en donk
Check of er belangstelling voor is
Datum afstemmen met andere activiteiten
Datum ruim vantevoren bekend maken, géén feestdag kiezen i.v.m. de vele activiteiten dan
en/of weekendjes weg.
De afstand verlengen; 3,5 km wandelen is te weinig; rondje nogmaals lopen is niet aantrekkelijk
De eerste color run was een succes..kies een tijd dat de lans op mooi weer groot is, en koppel het
aan een feestavond zoals de eerste keer..
Verder denknik dat het belangrijk is dat de horecagelegenheden in Beek en Donk, of misschien
wel heel laarbeek, moeten samenwerken ipv als individu optreden..
Ik denk dat hierdoor alle activiteiten een groter succes kunnen worden, kijk naar carnaval
bijvoorbeeld, waarom verschillende kroegen die ieder hun eigen ding doen, waarom niet
samenwerken en een grote tent op bijv. het heuvelplein.
De laatste tijd kamen gelijksoortige evenementen negatief in het nieuws. Probeer de daardoor
ontstane vooroordelen weg te halen door goede communicatie. Koppel aan het evenement één
goed lokaal doel en niet meerdere.
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De maanden Mei en Juni zijn druk bezette maanden in de agenda val Laarbeek. Opteren naar een
datum in bv september of oktober. Daarlangs is er veel negatieve publiciteit rondom
kleurenpoeders. Kijk uiit naar een nader sportief evenement.
De mede bestuursleden op hun juiste plek plaatsen die
bij hen past.
De moed niet te snel opgeven.
De prijs voor een rondje in kleuren rondrennen is te hoog.
Deze actie is beladen. De kleurenpoeders lijken soms gevaarlijk. Dat kan niet meer. Verzin iets
anders. Dorpsspelen zoals in Aarle-Rixtel?
Doe de activiteit niet elk jaar maar om de 2 of 3 jaar.
Doe het in september
Doe het niet als er al een aktiviteit is in Laarbeek.
Doe het niet. Kom met iets anders.
Doe het niet. Stop het geld dat ermee gemoeid is liever in lokale sportverenigingen die het zwaar
hebben...
Een andere datum kiezen want in deze periode is er op diverse plaatsen al van alles te doen
Een andere datum kiezen. niet het Pinksterweekend
Een andere datum.De kalender is op dat tijdstip overvol.
Een dag waarop nog niet veel gepland is, geen nationale feestdag
Een goeie datum plannen, en dan door laten gaan. Van uitstel komt afstel. Het kan niet altijd
maar meer meer meer. Wees tevreden en niet al te teleurgesteld als het een jaar iets minder is.
Een neutrale datum. Niet op een feestdag, lang weekend of vakantie. Maar wel op een dag
voordat de drukte begint met feestjes, festivals etc.
Een onderzoek doen waarom er zo weinig aanmeldingen zijn
Een voorstel aan de gemeente doen iemand aan te stellen om de evenementen te sturen zodat
er geen 2 of meerdere evenementen op dezelfde dag vallen.
succes.......
Een weekend waar geen vakanties invallen.
andere tijd starten
Eerder een goede datum plannen nu zit alles bij elkaar is te druk, is al eerder uit enquete
gekomen
Ga vroeg naar bed.
Geef de moed niet op!
Geef vrijwilligers de ruimte om invulling te geven van hun taak voor mij gevoel worden
vrijwilligers nu meer gezien als onbetaalde krachten en ook al is dat misschien zo dan nog laat de
vrijwilliger doen wat ze willen doen
Geen
Geen belangstelling dus geen moeite voor doen
Geen energie meer insteken.
Geen idee, heb er niks mee
Geen idee, ik heb me niet zo verdiept in dit evenement.
Geen, want ik vind het ongezond
Gewoon blijven proberen
Goed afstemmen met andere evenementen
Goede reclame maken en vooral goede voorlichting over de te gebruiken kleurstoffen.
Het is m.i.afgelasten in correct nederlands
Het is in overweging te nemen om dit evenement om het andere jaar te organiseren.
Het prijzengeld omlaag. Of meer doen voor het geld dat je betaald ipv alleen de ronde lopen of
rennen.
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Hou het kleiner. Het dorpsgevoel versterkt hierdoor.
Iets anders verzinnen dan die gekleurde troep
Iets anders verzinnen wat met kleur te maken heeft, maar niet zo'n troep veroorzaakt
Ik heb me er niet voldoende in verdiept.
Ik ken verschillende mensen die mee hebben gedaan en die het heel leuk vonden,
Dus gewoon doorlaten gaan
Ik weet niet welk bestuur het organiseert
Ik zou in plaats van kleurenpoeder kiezen voor een benefietactie, zoals een wafelenbak. Dat
hoeft geen groot feest te zijn waar het geld naartoe gaat, maar houdt dat beschikbaar voor het
goed doel waar het voor bestemd is.
Inschrijving goedkoper maken en kies een datum na de zomervakantie
Is er vraag naar dit evenement?
Wat is het juiste moment voor dit evenement?
Is er wel behoefte aan, of gaat het bestuur mee in de hype?
Is ook weer moeilijk, Er is meestal zoveel te doen in die paar maanden.
Je eigen datum vasthouden. Vast weekend.
Kies een andere datum / niet tegelijk met feestdagen of ander evenement
Kies een datum die niet valt in een (school) vakantie en betrek de scholen uit de omgeving
Kies een gunstige datum...
Kies een moment waarop in Laarbeek geen grootse activiteiten reeds gepland zijn. Afstemmen
met verenigingen.
Kies goed overwogen de juiste goede doelen, houdt rekening met andere activiteiten, maak in
reclamecampagne duidelijk dat je werkt met poeders die niet gevaarlijk zijn voor gezondheid
(gelet op recente publiciteit over brandgevaarlijke poeders!)
Kijken of er geen andere activiteiten in laarbeek en omgeving zijn
Kijken of er voldoende belangstelling is.
Kinderen gratis of voor een veel kleiner bedrag
Inschrijfgeld verminderen, misschien door meer sponsors te werven
Koop voldoende shampoo
Koppel het aan een leuk muziek evenement. Samen sta je sterk.
Laarbeek is reuze sportief. Behoud dit evenement. Het is sportief, gezellig en verbindt mensen.
Let dan op de datum en kijk of er niet teveel in de omgeving te doen is . Heb ooit het gevoel dat
alles op ene keer wordt gepland .
Let op veiligheid. Verder is elk initiatief positief
Los van de eventuele te houden zeskamp toch meer aandacht te geven aan waterspelen in en
om de Zuid-Willemsvaart. Misschien is ook de eerste vijver daar voor te gebruiken.(
Nachtegaallaan)
Maak er een avondrun van en betere artiesten
Maak er een evenement van dat om de twee jaar is.
Maak er een sportieve wedstrijd van.
Maak het financieel toegankelijker.
Maak het vernieuwender en houd het evenement op een andere dag dan Pinksteren
Maar de route niet te lang en probeer zoveel mogelijke spannende strooipunten te hebben. Ik
kan me indenken dat het strooipoeder een van de grote kosten posten is, maar als de jeugd
meedoet, doen ze dit om er erg kleurrijk uit te komen.
verder wens ik de organisatie succes met het nemen vd beslissingen
Meer promotie maken en beter nadenken over wanneer jet evenement houdt; zodat het niet
samen valt met andere evenementen.
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Meer werken met ambassadeurs. Laat de burgemeester maar eens mee rennen. Daarnaast een
goed doel koppelen aan het evenement. Een deel van de opbrengsten stromen terug in de
Laarbeekse samenleving.
Meet aquisitie?
Misschien aansluiting zoeken bij scholen en atletiekclubs?
Het doel breder bekend maken?
Misschien ander moment kiezen, in het Pinksterweekend zijn er al veel activiteiten. Of: proberen
of je een wisselende club (met veel leden) 'mede-organisator' kunt maken van activiteit
Misschien niet in een langweekend met feestdag organiseren ivm verplichtingen of weekendjes
weg en alle andere evenementen die op eerste pinksterdag plaatsvinden.
Mooi geprobeerd maar weinig resultaat dus overwegen om het nog door te laten gaan.
Naar de voorzitter van welke stichting?????????????
Neem een weekend waarop er niet veel evenementen zijn binnen de kernen. Ik denk dan aan
september.
Niet bij de pakken neer gaan zitten, blijf proberen. Lukt echt niet.....tenminste alles aan gedaan.
Is wel een trend dat iedereen het druk heeft/geen zin om gezamenlijke dingen te doen.
Niet doen
Niet doen: die dag is al overbelast
Niet een jaarlijks evenement maar bv 1x per 2 jaar. Vaste dag in het jaar.
Niet in een weekend waarin al vanalles te doen is
Niet in het pinksterweekend organiseren
Niet meer plannen in een weekend / feestdag waarop veel mensen weg gaan. Sponsoring nog
meer standaardiseren.
Niet met feestdagen of lange weekeindes,maar voorjaar of najaar
Niet met Pinksteren, maar een gewoon regulier weekend nemen. Alleen de zaterdag nemen.
Niet op een dag plannen waar veel andere evenementen plaatsvinden.
Niet op een feest/zondag, omdat er veel mensen met vakantie zijn, familie bezoeken of zelf een
feestmaal hebben?
Niet op een feestdag of in vakantie plannen
Niet op een feestdag, bijvoorbeeld laatste zaterdag zomer schoolvakantie. mei, juni , juli zijn er al
veel buiten activiteiten.
Niet te vroeg inschrijving sluiten.
Niet van te voren om aanmelding vragen, maar hopen op spontane opkomst op de dag zelf.
Weken van te voren wel veel publiciteit eraan besteden.
Nu het afgelast is zal het de volgende keer moeilijker worden om mensen te krijgen. Kijk eerst
wat er allemaal te doen is in laarbeek maar ook in NL . Weet zeker dat er veel mensen zijn die
mee willen doen het is echt gaaf .
Ondanks of er veel of weinig deelnemers zijn,altijd door laten gaan. maar tegenwoordig zijn er
zoveel netjes en regeltjes dat het niet meevalt om iets te organiseren.
Ook niet door laten gaan.
Op een dag te houden dat niet valt in een lang weekend ( veel mensen gaan dan een paar dagen
erop uit) en niet te organiseren in een druk evenementenweekend.
Op voorhand peiling op interesse/animo, indien niet voldoende aflassen.
Ziet dan meer uit naar een voorbij waaiende Hype!!!
Opheffen
Organiseer iets nuttigs!!!!
Pinksterweekend is niet echt n goed gekozen datum
Plan een dag waarop binnen Laarbeek geen andere activiteiten gepland staan
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Plan geen evenement op feestdagen en kijk goed wat er in de omgeving nog meer te doen is.
Bijvoorbeeld: Triketreffen was eerst ook altijd gelijkertijd met Wish, vond ik ook al geen handige
datum.
Plan het op een andere datum. Niet op tweede Pinksterdag.
Prijs kwaliteit, zorg dat het niet te duur is om deel te nemen. Maak het interessant,
voorinschrijving goedkoper dan de dag zelf etc.
Probeer het evenement naar een ander weekend te verplaatsen, met Pinksteren is er al zoveel te
doen.
Proberen te achterhalen bij deelnemers vorig jaar, waarom ze dit jaar niet inschrijven
Promotie van je evenement is belangrijk. En risico durven nemen met de hoop op last minute
aanmeldingen. Wellicht een taak van de gemeente om garant te staan tot een bepaald bedrag
om in ieder geval de organisatie van het evenement volledig af te kunnen ronden.
Route veel compacter houden, zodat het publiek zich ook op een beperkter oppervlak
concentreert. Dan lijkt het drukker en levendiger.
Samen werken met andere verenigingen. En dan een goed product afleveren
Schaf het helemaal af.
Stop er mee
Stop er mee.
Stop met alle Colorrun activiteiten.
Stoppen
Stoppen en een andere activiteit opzetten.
Stoppen.
Ten eerste een activiteit niet plannen in/ rondom feestdagen en vakanties..
zeker in omliggende gemeentes zijn er in het voorjaar veel activiteiten georganiseerd, en mensen
moeten keuzes maken...
Van uitstel komt afstel
Van welke stichting?????????
Vernieuwing naar een Obstakel run
Verwacht de inschrijvingen pas laat, dus misschien uiterste inschrijfdatum naar voren halen? Dan
moeten mensen wel eerder beslissen.
Vier niet binden aan de color fun. Moet een ondernemer zelf voor kunnen kiezen
Voeg iets extra's aan het evenement toe waardoor het meer is dan alleen de colour fun...
(sponsorloop van maken, scholen betrekken zoiets)
Kies een weekend dat geen 'lang' weekend is.
Wedstrijdelement met teams erin verwerken
Wie heeft er behoefte aan dit evenement?
Wie zijn jullie? publiciteit dus.
Zeker doen, op ander tijdstip.
Zeker niet
Zet het op een zaterdagmiddag vanaf een uurtje of 3
Zie bovenstaande reactie
Zie toelichting bij vraag 10
Zoals vorig jaar op een zaterdag in de lente of zomer......of samenwerking met splash aan het
kanaal
Zoek de publiciteit.
Zoek iets anders
Zorg dat er veel muziek langs het parcours is zodat er minder 'dode' stukken inzitten.
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Zorg dat je iets bijzonders hebt tijdens de color fun.
Bijvoorbeeld na het lopen een band of zanger die men graag wil zien. Of maak iets bijzonders van
de run.
En houdt het niet op een feestdag mensen hebben dan al zo veel maar gewoon op een zaterdag
of zondag middag trekt mensen vlugger aan iedereen heeft al zoveel te doen
Zorg voor een goede PR
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