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de geschiedenis herhaalt zich

de 1 april vereniging
wat doet zij ?

De 1 April Vereniging is opgericht op 10 januari 
1939. In de statuten van de vereniging is de 
volgende doelstelling opgenomen: 
De bevordering en uitvoering van en de mede-
werking aan manifestaties betrekking hebbend 
op Brielle als historische gemeente, in het 
bijzonder de viering van de eerste april als 
historische datum voor Brielle op de eerste april.

De vereniging telt zo’n 1.200 leden; in enkele 
jaren tijd een zeer aanzienlijke toename van het 
aantal.

De ’1 Aprilviering Brielle’ is sinds 2019 bijge-
schreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland en daarmee erkend als immaterieel 
cultureel erfgoed.

het werk van de 1 aprilvereniging 
De viering is een heerlijke lokale feestdag, die 
jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt en 
waaraan honderden Briellenaren, maar ook 
vele bezoekers van daarbuiten veel plezier 
beleven. Tijdens de gehele dag wordt een spel 
opgevoerd onder de naam ’Om de sleutel van de 
stad’. Zo’n 200 spelers/figuranten nemen deel 
aan dat spel. Straatgroepen, muzikanten en de 
inrichting van de openbare ruimte zorgen voor 
een sfeerbeeld uit het jaar 1572.

de vereniging doet meer
Elk jaar op 1 april herdenken we dat Brielle als 
eerste stad van de Spanjaarden werd bevrijd. 
Het actief deelnemen aan Bruisend Brielle, 
Halloween, en diverse activiteiten in samenwer-
king met het museum ’de tachtigjarige Oorlog, 
Historisch museum Den Briel’. 
Het exploiteren van de oudheidkamer in ’Het 
Kruithuis’ op de wallen. Daar wordt een inzicht 
gegeven van de vieringen door de jaren heen. 
De herdenking van de bevrijding van Brielle 
- éénmaal in de vijf jaar - op de Fransen op 
1 december 1813. 
De geuzentocht in voorbereiding van Leidens 
ontzet.
Het leveren van een actieve bijdrage aan de 
Vestingstedendagen, die jaarlijks in een 
vestingstad in het land worden gehouden.
Het geuzenschip ‘De Prince Admirael’ geeft acte 
de présence tijdens Sail Amsterdam, de intocht 
van Sinterklaas en bij andere evenementen.

ambities voor de komende jaren 
De viering in 2022 zal de komende jaren extra 
aandacht krijgen. Maar het bestuur denkt ook na 
over de jaren erna. Natuurlijk gaat de jaarlijkse 
herdenking en viering gewoon door. 
We hopen dat de spelers van het spel er dan ook 
weer staan, dat de samenwerking met de 
gemeente weer op dezelfde wijze doorgaat en 
dat de bedrijven waar we de komende jaren een 
nog betere band mee verwachten te krijgen ons 
blijven ondersteunen.
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Brielle, januari 2020 

Geachte ondernemers, 

De geschiedenis herhaalt zich. Brielle viert en herdenkt jaarlijks de overwinning van 
de watergeuzen op de Spaanse bezetters. In 2022 vieren we de bevrijding voor de 
450ste keer. De regie hiervoor ligt bij de 1 April Vereniging. Er komt een program-
ma van drie dagen rondom de 1 aprilviering.
De 1 april Vereniging neemt ook de organisatie op zich van de Nederlandse 
Vestingstedendagen in het najaar van 2022. 

Om te zorgen voor op die evenementen gerichte publiciteit, werken we sinds 2019 
samen met twee Brielse mediabedrijven: het strategisch reclamebureau Interlynx en 
full service internetbedrijf Topsite. Zij hebben onder meer de nieuwe website 
www.1aprilbrielle.nl opgezet en de nieuwe posters en het drukwerk ontwikkeld. 
Het doel is om de komende jaren Brielle op diverse manieren te promoten en het 
bedrijfsleven hierbij intensief te betrekken. 

Met dit nieuwe mediabeleid willen wij de komende jaren de stad, met haar unieke 
en onderscheidende historische kenmerken, nog beter onder de aandacht brengen. 
Met in gedachten dat de 1 aprilviering voor de komende decennia blijft gewaar-
borgd. In deze folder wordt een kort inzicht gegeven in de werkzaamheden van de 
vereniging.

Als ondernemer kunt u optimaal participeren, uw bedrijf promoten en uw betrok-
kenheid tonen aan de stad en de 1 aprilviering in het bijzonder. We willen graag met 
u in gesprek over de wijze waarop we deze uitdaging samen kunnen aangaan. 

Namens de 1 April Vereniging 

voorzitter

wat we doen 
doen we samen

De viering Brielle 450 jaar eersteling der 
Vrijheid zal de komende jaren zowel regionaal 
als landelijk worden uitgedragen. De 1 April 
Vereniging en andere verenigingen en instellin-
gen in Brielle gaan invulling geven aan een 
breed scala van culturele activiteiten, vooral 
gericht op het jaar 2022. 
Het programma van onze vereniging zal o.a., 
zoals we nu al weten, uit de volgende culturele 
en historische onderdelen bestaan:

De organisatie van de jaarlijkse 1 aprilviering, 
De viering en herdenking wordt in 2022 
over drie dagen verspreid. 
De organisatie van de Nederlandse Vesting- 
stedendagen in het najaar van 2022.
De vereniging gaat actief aan de slag om de 
stad tijdens de evenementen te versieren 
in een sfeer die bij Brielle past.
De herdenking van de bevrijding op 
de Fransen op 1 december.
Het optimaal promoten van onze stad in 
de komende jaren. 

aan de slag

De komende maanden gaan we vorm geven aan 
de diverse onderdelen, waarbij de inbreng van 
burgers en bedrijfsleven natuurlijk welkom is. 
De vereniging gaat zich inspannen om een 
financiële reserve te vormen om dit te kunnen 
realiseren. De verwachting is dat niet voldoende 
kan worden gereserveerd om het programma uit 
te voeren. 
Het bedrijfsleven in Brielle en wijde omgeving 
wordt daarom benaderd met het verzoek om 
zijn/haar steentje bij te dragen. Dat doen wij als 
volgt: 
We gaan bedrijven benaderen en met hen 
in gesprek.
We vragen op welke wijze uw bedrijf 
medewerking wil verlenen om dit tot 
een succes te maken.
We komen met voorstellen op welke wijze 
wij iets voor uw bedrijf terug kunnen doen.

Er is een keuze uit sponsorpakketten. Maar als 
uw bedrijf zich op een andere wijze wil inzetten 
dan bespreken we dat met elkaar. De wens is 
afspraken te maken voor een periode van drie 
jaar. Wij komen graag met u in contact.

pakket ’vrienden van’ € 157,20
Naamsvermelding op de websites 
www.1aprilbrielle.nl + www.1aprilvereniging.nl
Naamsvermelding sponsorpagina 1 aprilcourant
Bijeenkomst met sponsoren

vip sponsorpakket € 500,-
Naamsvermelding op de websites 
www.1aprilbrielle.nl + www.1aprilvereniging.nl
Naamsvermelding sponsorpagina 1 aprilcourant
Bijeenkomst met sponsoren

1572 sponsorpakket € 1.000,-
Naamsvermelding + logo op de websites 
www.1aprilbrielle.nl + www.1aprilvereniging.nl
Naamsvermelding + logo sponsorpagina 1 aprilcourant
Bijeenkomst met sponsoren
Oorkonde lid van het 1572 Gilde
Rondvaart Geuzenschip Prince Admirael

hoofdsponsor vanaf  € 2.500,- 
Naamsvermelding + logo op de websites 
www.1aprilbrielle.nl + www.1aprilvereniging.nl
Naamsvermelding + logo sponsorpagina 1 aprilcourant
Bijeenkomst met sponsoren
Oorkonde lid van het 1572 Gilde
Rondvaart Geuzenschip Prince Admirael
Sponsorpakket op maat
 

Wim van N�rd
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