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Ambitie stichting
- verbinden van mensen -

1. Het structureel werven van substantiële 
financiële bijdrage aan de 
(Midden)limburgse samenleving

2. Het bijdragen aan een gezondere
(Midden)limburgse samenleving, zowel 
sportief als educatief

3. Het neerzetten van het meest 
spetterende evenement van Roermond en 
omgeving met op termijn (inter)nationale 
allure, passend bij een stad als Roermond

4. Gezond verdienmodel, waardoor 
langdurig een structurele bijdrage kan 
worden geleverd



Ambitie gekoppeld aan visie
- waarom doen we dit -

• Heel geleidelijk zijn de kansen voor kinderen, 
die ergens de boot missen of hebben gemist,
minder geworden.

• Zowel maatschappelijk als sportief (ondanks 
alle potjes etc.).

• Heel geleidelijk lijden kinderen op steeds 
jongere leeftijd aan overgewicht of zelfs 
obesitas.

• Door ondersteuning van alle goede initiatieven 
op het gebied van kansen voor kinderen of 
bewustwording rond gezondheid in combinatie 
met bewegen is het mogelijk om met het 
mooie evenementen in de stad Roermond de 
mensen letterlijk in beweging te krijgen.



Vooruitblik
- dromen realiseren -

Stel eens voor: het tweedaagse waterevenement van Roermond trekt duizenden 
toeschouwers uit de Eurregio. En dat is realistisch, want Drakenbootraces zijn in 
Duitsland al een bekend fenomeen. Een evenement dat voor zakelijk Limburg het 
evenement wordt om met relaties aan en op het water te vertoeven. En dat kan ook 
exclusief op bijvoorbeeld de vrijdagavond: dineren (bij mooi weer) op een ponton of 
een mooie boot opgeluisterd door een opera-zangeres, die langs komt varen, later 
gevolgd door een echte rockband of misschien wel de lokale coryfee Big Benny. En 
dan in het roze avondlicht de voorrondes van het Drakenbootspektakel.

Op de finaledag worden de races opgeluisterd met goede muziek, spectaculaire 
watershows en voldoende vertier voor de kleinere toeschouwers. Het is dan echt een 
familie-evenement met een apart programma voor de zakelijke relaties. Stel je eens 
voor: ontvangst op het dakterras van …, waarna je op de Roer bij de Stenen Brug op 
een boot stapt en met je relaties vanaf het water de kwart, halve finales en de 
“grande finale” volgt van de Drakenbootfestival. Om uiteindelijk de zon te zien 
ondergaan op hetzelfde dakterras.

En dat om op deze wijze worden additionele gelden gegenereerd voor jonge 
mensen/kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben op maatschappelijk of 
sportief vlak.



Toekomst: 
Eem meerdaags evenement

- een eerste opzet -

BEGIN VAN DE ZOMER

Vrijdagmiddag: watersportactiviteiten voor scholieren

- Combinatie met zeilvereniging, roeivereniging, kanovereniging etc.

- Enthousiasmeren van scholen voor sportieve afsluiting schooljaar

Vrijdagavond: hèt water-netwerkevenement

- Vooralsnog het netwerkevenement voor het bedrijfsleven van de regio Roermond

Zaterdagmiddag: open Limburgse kampioenschap Drakenbootraces

- Deelname van bedrijven, verenigingen, “putten”, clubs, scholen, etc.

Zaterdagavond: afsluitend mid summer-festival

- Als afsluiting van de twee dagen een feest voor iedereen waaronder alle deelnemers, 
supporters, etc.

Locatie: Beachclub Oolderhof, Herten.



ORGANISATIE
- vanuit een onafhankelijke stichting -

Bestuur van het evenement is de onafhankelijke Stichting 
DrakenBootFestivalLimburg

Serviceclub: Lions Roermond Regio

• de LRR heeft inmiddels weer aangehaakt en ondersteund het evenement daar waar 
mogelijk en nodig

Opzet organisatie

• De huidige stichting bestaat uit een bestuur en ondersteunende partijen (Communicatie, 
Veiligheid en een terreinmeester). Allen ondersteunen het evenement zonder een vorm van 
vergoeding.

• Een directe ondersteuning wordt geleverd door Oolderhof (beachclub Oolderhof) en Hansen 
Dranken. Hiermee is een groot gedeelte van de organisatie gewaarborgd.

• Bij significante groei van het evenement worden de diverse disciplines aangevuld met extra 
vrijwilligers.



Strategie: 3 pijlers
- verbinden van mensen -

• Maatschappelijke betrokkenheid - crossings

• Bedrijven

• Gemeente

• Opleidingen

• Service-clubs

• Goeden Doelen Organisaties

• Sportief

• Internationaal



Doelgroepen
- deelnemers & sponsors -

1. Bedrijven

2. Sportclubs/verenigingen

3. Gemeente(n)

4. Service Clubs



Doelen 2025

1. Grootste water-evenement van Zuid-Nederland

2. Zowel zakelijk als privé interessant

3. 2 dagen DrakenBootFestivalLimburg in Roermond

4. Internationaal karakter door o.a. Duitse teams

5. Actieve participatie van MBO/HBO bij organisatie

6. Financiële doel: € 150.000



Positionering

DrakenBootFestivalLimburg is het internationale non-
profit water-evenement van Zuid-Nederland voor 

bedrijven, onderwijs en gemeente(n) met een 
sportieve en culturele component. 



Propositie
- in 1 zin wat we willen verkopen aan

sponsors en deelnemers -

Water is onze levensader. 

Breng het water in beweging en leer kinderen het 
belang onderkennen.

Het Limburgse DrakenBootFestival

• Roei naar/voor een betere toekomst

• Verbind, verbond, verband




