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Vastgesteld op 31/12/2021
1.

Algemene begrippenlijst
1.1 Roze Zaterdag is een jaarlijks terugkerend evenement in een andere stad/gemeente in
Nederland en wordt gezien als de oudste Pride van Nederland.
1.2 Stichting Roze Zaterdagen Nederland (hierna: Stichting RZN) is een stichting met als doel het
bewaken en beschermen van de formule van Roze Zaterdag, het toekennen van de
organisatie van het evenement en het ondersteunen en adviseren van de organisatoren.
1.3 Met Bestuur wordt bedoeld het bestuur van Stichting RZN: dat bestaat uit een groep
personen die als zodanig zijn benoemd.
1.4 Onder Organisatie of Organisatoren verstaan we de groep mensen of de rechtsperso(o)n(en)
die de organisatie van een Roze Zaterdag in hun stad/gemeente heeft toegekend gekregen
door Stichting RZN.
1.5 De Selectiecommissie bestaat uit leden van het bestuur van Stichting RZN. De commissie
kan zich laten bijstaan door één of twee externe leden, die worden geselecteerd op basis van
hun ervaring met organisatie van eerdere, recente Roze Zaterdagen.

2.

Selectieprocedure organisatoren
2.1 Jaarlijks kent Stichting RZN de organisatie van Roze Zaterdag toe aan een stad/gemeente in
Nederland, twee jaar vooruit, en ondersteunt en adviseert de organisatoren bij de
voorbereiding van het evenement.
2.2 De toekenning vindt plaats na een selectieprocedure.
2.3 In de eerste fase van de selectieprocedure, die loopt van 15 januari tot en met 15 april,
kunnen belangstellenden zich inschrijven als kandidaat-organisator.
2.4 Inschrijvingen die binnenkomen buiten de eerste fase van de selectieprocedure zijn
uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.
2.5 Inschrijving geschiedt via de website van Stichting RZN en bestaat uit het invullen van een
digitaal inschrijfformulier en het uploaden van een digitaal bidbook. Zonder ingevuld
inschrijfformulier en bidbook is deelname aan de selectieprocedure niet mogelijk.
2.6 Jaarlijks publiceert Stichting RZN op haar website een overzicht van wat minimaal uit het
bidbook moet blijken ten aanzien van de organisatie van Roze Zaterdag.
2.7 Aan de inschrijving zijn kosten verbonden, het inschrijfgeld. De hoogte van het inschrijfgeld
wordt jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd (samen met de betaalwijze) via de website
van Stichting RZN. Als het inschrijfgeld niet uiterlijk op de laatste dag van de eerste fase van
de selectieprocedure (15 april) ontvangen is door Stichting RZN, dan wordt de inschrijving
uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.
2.8 Na inschrijving beoordeelt de selectiecommissie het bidbook en brengt een bezoek aan de
kandidaat-organisatoren. Dit bezoek vindt plaats op één van de op het inschrijfformulier
ingevulde data.
2.9 De kandidaat-organisatoren presenteren tijdens het bezoek de plannen uit het bidbook en
hebben daar maximaal twee uur de tijd voor. Aansluitend is er gedurende maximaal 45
minuten tijd voor het stellen van aanvullende vragen door de selectiecommissie.
2.10 De selectiecommissie beoordeelt alle kandidaten op basis van het bidbook en het bezoek. Zij
maakt daarbij een rangschikking van alle kandidaten en formuleert daarmee een advies voor
het bestuur van Stichting RZN, dat in de eerstvolgende bestuursvergadering besluit aan
welke kandidaat de organisatie van Roze Zaterdag toegekend wordt.
2.11 Het bestuur zal ook een tweede, derde enzovoorts keuze maken van de kandidaten. Deze
keuzevolgorde blijft alleen bekend bij het bestuur en kan, indien een organisatie om welke
reden dan ook afvalt, worden ingezet om een nieuwe organisatie te kiezen.
2.12 Iedere kandidaat-organisator ontvangt na afloop van de beoordeling een beknopt schriftelijk
beoordelingsrapport, waarin de selectiecommissie toelicht welke positieve kanten en welke
verbeterpunten zij gezien heeft in het bidbook en tijdens het bezoek.
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2.13 Na toekenning van de organisatie van Roze Zaterdag ondertekenen de organisatoren en
Stichting RZN een licentieovereenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden
onlosmakelijk deel uitmaken.
2.14 Het bestuur van Stichting RZN besluit wanneer, waar en op welke wijze de winnende
stad/gemeente bekend gemaakt wordt.
3.

Organisatie evenement Roze Zaterdag
3.1 De organisatie van Roze Zaterdag moet uiteindelijk plaatsvinden door een rechtspersoon: de
organisatoren kunnen daar toe een eigen rechtspersoon oprichten of aansluiting zoeken bij
een reeds bestaande rechtspersoon.
3.2 De organisatie van Roze Zaterdag behelst meer verantwoordelijkheid dan enkel de
organisatie van het evenement zelf: Roze Zaterdag is een landelijk evenement met een grote
historie. Organisatoren worden geacht in al hun beslissingen het (meerjarig) belang van het
evenement en de opgebouwde goede naam mee te wegen.
3.3 De organisatie dient aanstellingen en/of wijzigingen in de bezetting van hun organisatie
direct door te geven aan het bestuur van Stichting RZN.
3.4 Vier maanden na de toekenning van Roze Zaterdag aan de organisatoren vindt een
startgesprek plaats tussen de organisatoren en (een delegatie van) het bestuur van Stichting
RZN. De organisatoren zijn daarna verplicht om hun contactpersoon bij het bestuur minimaal
eens per kwartaal op de hoogte te brengen van de vorderingen rondom het evenement.
3.5 Het bestuur van Stichting RZN onderhoudt een netwerk van oud-organisatoren. Nieuwe
organisatoren kunnen via het bestuur een beroep doen op hun expertise: op diverse vlakken
kunnen zij de organisatie met raad en daad bijstaan.
3.6 Als Stichting RZN iets wil communiceren of naar buiten wil brengen over een specifieke Roze
Zaterdag, dan gebeurt dat altijd in overleg met de organistoren.
3.7 Alle aan Roze Zaterdag gelinkte activiteiten of evenementen moeten plaatsvinden in het Roze
Jaar van de betreffende editie. Het Roze Jaar start in juni, één jaar voor de Roze Zaterdag, op
de dag na de voorgaande editie. Het Roze Jaar eindigt op de dag van Roze Zaterdag zelf. De
exacte data worden vastgelegd in de licentieovereenkomst.

4. Overige bepalingen
4.1 Stichting RZN en haar functionarissen kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor
geleden schade, in welke vorm dan ook.
4.2 In het bidbook moet de organisator kenbaar maken wanneer Roze Zaterdag zal plaatsvinden.
Deze datum dient op een zaterdag in de tweede helft van juni te liggen. De datum van het
evenement kan na toekenning van de organisatie door het bestuur van Stichting RZN niet
meer gewijzigd worden zonder toestemming van het bestuur van Stichting RZN.
4.3 Het uiteindelijke programma van de Roze Zaterdag moet duidelijk passen binnen de kaders
van het gestelde in het bidbook. Organisatoren kunnen hier niet van afwijken zonder
toestemming van het bestuur van Stichting RZN.
4.4 De partij die Roze Zaterdag gaat organiseren is een licentiefee verschuldigd aan Stichting
RZN. De hoogte van de fee wordt jaarlijks bepaald en bij start van de selectieprocedure (15
januari) gepubliceerd op de website van Stichting RZN.
4.5 De organisatie ontvangt uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het evenement een factuur
voor de te betalen licentiefee. Deze dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het evenement
te zijn voldaan.
4.6 Organisatoren ruimen in het programma van Roze Zaterdag tijd in op het hoofdpodium, zodat
Stichting RZN bekend kan maken wie Roze Zaterdag later gaat organiseren en voor een
symbolische overdracht naar de organisator van het volgende jaar.
4.7 Stichting RZN is eigenaar van de URL www.rozezaterdag.nl en linkt deze na afloop van de
voorgaande Roze Zaterdag door naar de website van de organisatoren van de volgende Roze
Zaterdag.
4.8 Organisatoren dragen na afloop van het evenement alle relevante (cijfermatige)
benchmarkgegevens over aan Stichting RZN, waaronder bezoekersaantallen en
kostenoverzichten en alle andere waardevolle informatie van belang voor de toekomst van
het evenement.
4.9 Indien de organisatie besluit om van het evenement een (jaarlijks) terugkerende editie te
maken, dan is zij gehouden aan verandering van de naam van het evenement, URL van de
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website en andere (publicitaire) uitingen, zodat de naam Roze Zaterdag er geen onderdeel
meer van uitmaakt.
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