EEN HELE WEEK
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ZEILEN EN
FEESTVIEREN
Voor wie nog niet bekend is met
Sneekweek: dit populaire event, bekend bij
iedere Noorderling, is een jaarlijks
terugkerend evenement dat wordt
georganiseerd door de Koninklijke
Watersportvereniging Sneek en de
Gemeente Súdwest-Fryslân.
Tijdens deze week zijn er iedere dag
zeilwedstrijden in verschillende categorieën
op het Sneekermeer en de
Goëngarijpsterpoelen.
De Sneekweek vindt plaats rondom het
Kolmeersland, in de volksmond het
Starteiland genoemd. Op en vanaf dit eiland
kunnen bezoekers feestvieren of besluiten
waar ze naartoe gaan. Dit is het eiland waar
Security Noord Nieuwenhuis te vinden is.

TIJDENS DE SNEEKWEEK IS ER VOOR
IEDER WAT WILS: VOOR DE ZEILERS EN
WATERSPORTLIEFHEBBERS ZIJN ER DE
WEDSTRIJDEN OP HET SNEEKERMEER
EN DE FEESTGANGERS KOMEN OVERAL
AAN HUN TREKKEN.
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12 BEVEILIGERS,
FULLTIME AANWEZIG

FULLTIME AANWEZIG
Evenementenbeveiliging is een fundamenteel onderdeel tijdens het
organiseren van een evenement. Het in veilige banen leiden van
grote publiekstromen en mensenmassa's is belangrijk om een
evenement succesvol te laten verlopen.
De evenementenbeveiligers van Security Noord Nieuwenhuis
werken vriendelijk, adequaat, accuraat en weten aan te voelen
wanneer ze moeten optreden of juist op de achtergrond moeten
blijven.

GEMIDDELD 345.000
BEZOEKERS PER JAAR

Directeur Hans Nieuwenhuis: "Tijdens de Sneekweek zijn wij met
twaalf man sterk fulltime aanwezig. En met fulltime bedoel ik ook echt
fulltime: de tent, slippers en zwembroeken gaan gewoon mee. Dit is
niet alleen voor onze beveiligers leuk, maar ook voor de mensen die
hier rondlopen. Zij zien de hele week dezelfde beveiligers.
We vinden het ook erg belangrijk om niet strak in pak en met een
serieus gezicht rond te lopen, maar gewoon relaxt als ‘een van de
feestgangers’ deel te nemen. Aanwezig zijn, maar wel op een relaxte
manier. Dat is voor de bezoekers ook veel gezelliger."

VEILIGHEID VOOR
ALLES

Starteiland is de plek waar alles begint. Hier kom je aan met een
pondje en genieten de bezoekers van de feesttent, de kroegen en
de populaire schuimparty. Omdat op Starteiland veel wordt
georganiseerd en dit tevens het verzameleiland is, is het hier
logischerwijs ook erg druk. Dit zorgde in het verleden vaak voor
ruzies en opstootjes.
"Door ons op een relaxte manier onder de mensen te mengen is het ons
gelukt om die ruzies en opstootjes tot het minimale terug te dringen.
Dat maakt feestvieren toch een stuk leuker!" aldus Hans.
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IN DE POLONAISE
Hans Nieuwenhuis: "In 2016 stonden we met petten en waterpistolen
bij de deur van de schuimparty, en liepen we mee in de polonaise. Dat
vonden we een mooie manier om op een relaxte manier overzicht en
controle te houden. We merkten meteen dat mensen dat een toffe zet
vonden, en dat zorgde weer voor een goede sfeer!"
Waar vroeger een hoop ellende was op Sneekweek, met regelmatig
ruzie en politie, heeft Security Noord de afgelopen jaren gemerkt
dat deze negatieve stemming erg is afgenomen en de sfeer ieder
jaar beter wordt.
In overleg met de politie hebben ze dan ook, voorafgaand aan
Sneekweek 2016, afgestemd met de politie dat zij minder aanwezig
hoefden te zijn op het eiland.
Hans: "De politie kan op ons rekenen, en wij op hen als het nodig is.
Dat zijn fijne samenwerkingen waarmee we ervoor kunnen zorgen dat
bezoekers onbezorgd feest kunnen vieren."
Meer lezen over hoe wij omgaan met evenementenbeveiliging?
Lees verder op onze website via deze link.
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DIENSTEN VAN SECURITY NOORD
Security Noord Nieuwenhuis is een erkend beveiligingsbedrijf uit Drachten, Friesland.
Naast onze evenementenbeveiliging zijn wij onder andere in te zetten voor:

CAMERAWAGEN
Security Noord Nieuwenhuis beschikt over een eigen camerawagen voor de beveiliging
en bewaking bij calamiteiten en evenementen. In de camerawagen, met daarin moderne
technieken, volgen en bewaken we met acht camera's tegelijk het event of object.

ZORGBEVEILIGING
Een zorginstelling is vatbaar voor diverse veiligheidsrisico’s. Het minimaliseren van
deze risico’s is dan ook van groot belang. Wij beschikken over de juiste beveiligers
met de nodige ervaring die ervoor zorgen dat alles in uw zorginstelling veilig verloopt.

CALAMITEITENBEVEILIGING
Een calamiteit is vaak onverwacht en vereist soms met spoed een beveiliger. Een
inbraak, een brand, een ongeval of schade door extreme weersomstandigheden: wij
verminderen de risico's op ongevallen of diefstal.

MEER LEZEN OVER
ONZE DIENSTEN

OFFERTE OP MAAT
OPVRAGEN

Security Noord Nieuwenhuis
Ottolaan 12-1
9207 JR Drachten
0512-358804
06-28400918
info@security-noord.nl
www.security-noord.nl

