Jaarverslag Fort Pannerden 2016
Fort Pannerden wordt per 1 april 2016 door de Stichting tot beheer en instandhouding van
Fort Pannerden gehuurd van de gemeente Lingewaard. Vanaf die datum is de stichting ook
verantwoordelijk voor de exploitatie van het fort. Daarvoor heeft de stichting per 1 mei drie
betaalde medewerkers in dienst genomen om samen met ca. 60 vrijwilligers het fort te
exploiteren en 180 dagen per jaar te kunnen openstellen. Het horecagedeelte van het fort is
verhuurd aan Buitenpoort Catering.
Op 28 april 2016 is Fort Pannerden officieel geopend door de Commissaris van de Koning in
de provincie Gelderland. Deze officiële opening kreeg veel aandacht in de lokale, regionale
en landelijke media (o.a. het NOS- en Jeugdjournaal). Mede hierdoor heeft de exploitatie
van het fort een vliegende start gemaakt. Het fort kon meteen de eerste maand al rekenen
op een groot aantal bezoekers. Tegelijkertijd openbaarden zich diverse aanloop- en
startproblemen met name op het gebied van ICT en ten aanzien van het spel Elements. En
ook kwamen er enkele belemmeringen met een meer structureel karakter aan het licht. Het
bleek dat de oorspronkelijke begroting hierdoor niet gehaald zou kunnen worden. Daarom
heeft het bestuur de inkomstenprognose al snel bijgesteld en is men scherp op de kosten
gaan letten. Deze snelle bijsturing heeft erin geresulteerd dat het verlies zeer beperkt is
gebleven.
Van meet af aan is er massief ingezet op marketing. Tegelijkertijd werd een
arrangementenaanbod ontwikkeld en zijn er veel extra activiteiten (sommige met landelijke
uitstraling) georganiseerd. Dit beleid leidde tot een gestaag groeiend aantal bezoekers. Al in
november werd de 10.000ste betalende bezoeker verwelkomd. Gebleken is dat (op
jaarbasis) het aantal niet-betalende bezoekers op zo’n 50% van het aantal betalende
bezoekers ligt.
Het fort kan zonder vrijwilligersinzet niet worden geëxploiteerd. Zeker in de eerste hectische
maanden na de opening is op de vrijwilligers een groot beroep gedaan. Gelukkig hebben zij
een enorme inzet en flexibiliteit betoond. Ook het per 1 mei aangetreden management
team heeft te midden van uitdagende omstandigheden goed gepresteerd.
Gedurende de eerste negen maanden van haar (nieuwe) bestaan heeft Fort Pannerden
zichzelf op de kaart weten te zetten als een nieuwe Gelderse attractie. Het bestuur ziet de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Het bestuur van de Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden

