
 

HARLEYDAg HUIZen 2023  
gaat niet door! 

 
Betreft   : Harleydag Huizen “3e editie” 
Datum   : Zondag 7 mei 2023 
Aanvang tijd  : 11:00 uur 
Locatie   : Evenemententerrein IJsselmeerstraat te Huizen 
Eindtijd   : 18:00 uur 
 
Organisatie  : Kuypers Events 
Telefoonnummer : +31(0)618369370  
Emailadres  : info@harleydaghuizen.nl 
Website  : www.harleydaghuizen.nl 
 
 
Harleydag Huizen 2023 gaat niet door ! 
 
Helaas hebben wij als organisatie moeten besluiten om de Harleydag Huizen van 7 mei 2023 te 
annuleren. 
 
Na 2 zeer succesvolle edities is het voor ons zeer zwaar om deze beslissing te moeten nemen. 
 
Deze eerste 2 edities hebben we volledig zelfstandig georganiseerd zonder subsidie, en de kosten privé 
gefinancierd. Doordat het evenement steeds groter wordt en het aantal bezoekers alleen maar 
toeneemt, stijgen de kosten ook gezien de maatregelen die genomen moeten worden om het veilig en 
goed te laten verlopen voor iedereen. 
 
Door die hoge kosten is het financiële risico zo groot geworden dat we het niet meer privé kunnen 
dragen, vandaar dat we de gemeente Huizen hebben benaderd. We hebben op tijd een subsidie 
aanvraag ingediend om een deel van de kosten te kunnen dekken. Daarbij blijft de organisatie nog 
steeds voor een aanzienlijk bedrag privé risico lopen. 
 
Het evenement trekt veel bezoekers van buiten Huizen, wat goed is voor de city marketing en de 
lokale ondernemers. Maar ook veel gezinnen uit Huizen zelf die een fijne familie dag beleven. 
Vandaar dat wij positief gestemd waren, zeker omdat de gemeente zeer te spreken was over het 
evenement wat ca. 14.000 bezoekers naar Huizen haalt over de gehele dag. 
 
We hebben veel communicatie gehad met de gemeente en veel deadlines verschoven omdat de 
politieke besluitvorming binnen de gemeente veel tijd nodig had. Maar deze week hebben we een 
definitief antwoord gekregen dat de gemeente Huizen de subsidie aanvraag van de Harleydag Huizen 
2023 niet zal honoreren. De gemeente Huizen heeft andere prioriteiten t.a.v. evenementen. 
 
Omdat we zoveel tijd zijn bezig geweest met de gemeente Huizen is het te kort dag om het evenement 
nog op een andere locatie te laten plaatsvinden, bij een gemeente die wel de meerwaarde van het 
evenement ziet, en ook wil ondersteunen. 
 
Vriendelijke groet namens de organisatie van de Harleydag Huizen. 
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