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Juli, augustus & september 2016
In de zomermaanden is het rustig binnen de stichting. In september worden wel de eerste gesprekken gevoerd
met de ontwerpers en leverancier van de lampen en de betrokkenen bij het optuigen.
Speciale aandacht is er voor de verdere ontwikkeling van de lampen. Immers, het voorgaande seizoen zijn deze
allemaal vervangen voor LET. Omdat daartoe een speciaal voor De Grootste Kerstboom ontworpen armatuur
en behuizing is gebruikt, is deze niet vrij gebleken van kinderziektes. Met name de waterdichtheid blijkt een
uitdaging.
Tegelijk met het verder perfectioneren van de lampen, wordt ingezet op het verder ontwikkelen van de
mogelijkheid om de lichtjes computergestuurd in patronen te laten knipperen. Theoretisch is het mogelijk de
boom te laten “twinkelen” op de maat van een vooraf geprogrammeerd muziekstuk.
Oktober 2016
De nieuwste versie van de lampen wordt getest. Zowel de waterdichtheid van de behuizing, als de
lichtopbrengst door een prismaslijping in de lens blijkt aanzienlijk verbeterd.
In de communicatie wordt ingezet op berichtgeving via (lokale) pers en sociale netwerken (website /.
Facebook). Het bereik dat daardoor gegenereerd wordt blijkt op hoogtijdagen de 30.000 unieke bezoekers te
overschrijden!
Met SKY radio worden afspraken gemaakt omtrent het uitzenden van de ontsteking en het in de brandperiode
laten twinkelen van de lampen op door SKY radio uitgezonden muziek. De samenwerking is voor beide partijen
uniek en profijtelijk.
De Rabo Clubactie blijkt voor De Grootste Kerstboom enorm goed te verlopen. Dankzij de
leden/rekeninghouders van de Rabobank mag Stichting Kerstboom een zeer substantiële bijdrage bijschrijven.
De normale werkzaamheden met betrekking tot donateurs, vrienden en sponsoren worden uitgerold.
November 2016
De maand november laat zich kenmerken door de voorbereidingen voor de ontsteking. De vergunningen
worden definitief gemaakt en het draaiboek van het evenement wordt steeds verder verfijnd.
Donateurs, vrienden en sponsoren worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ook met de
gemeenschap wordt intensief gecommuniceerd door een uitgekiend beleid met betrekking tot perspartners en
social media.
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En in november worden de lampje in de boom gehesen. Dankzij het nieuwe ophangingssysteem duurt dit nog
maar enkele dagen en is de belasting voor de Alticom’s Gerbrandy Toren aanzienlijk afgenomen. Onze partner
Volker Wessels Telecom is belast met de professionele opganging, geassisteerd door enkele vrijwilligers.
December 2016
Op 10 december vindt de ontsteking plaats! Gelukkig geen storm, zoals in het voorgaande jaar, maar helaas wel
dikke, laaghangende bewolking. De ontsteking is vanaf Het Podium niet te zien. Dat is extra jammer omdat dit
jaar met de welbekende druk op de knop, voor het eerst in de historie de lampjes op het ritme van Mariah
Carey’s “All I Want for Christmas Is You” zouden gaan twinkelen. En tegelijkertijd werd dit nummer op SKY
Radio uitgezonden zodat mensen van verder af ook virtueel bij de ontsteking konden zijn. Technisch verliep
alles perfect, maar helaas was het twinkelen alleen dichtbij de toren te zien.
In de dagen daarop heeft iedereen gelukkig alsnog kunnen genieten van de twinkelende lampen. Een aantal
keer zonder muziek en nog twee keer synchroon met de muziek op SKY.
Belangrijkste constatering was dat de lampen uitstekend bleven functioneren, dat de twinkeling het prima
deed en dat de lichtopbrengst ruimschoots als gewenst was. Kortom, technisch is de slag die we vorig jaar zijn
gestart met het vervangen van de verlichting voor duurzame LET lampen, nu helemaal geslaagd!
Tijdens de periode dat De Grootste Kerstboom brandde, zijn er diverse bezoeken aan de Gerbrandytoren
geweest met sponsoren, vrienden en donateurs.
Januari 2017
Op Drie Koningen (6 januari 2017), werd De Grootste Kerstboom weer gewoon de Gerbrandy Toren.
Februari 2017
In februari vond de evaluatie plaats. Op basis hiervan werd de beslissing genomen nu ook werk te gaan maken
van de aanlichting van de “stam” van De Grootste Kerstboom zodat het plaatje nog completer en feeërieker
wordt
Maart 2017
De laatste financiële afwikkelingen van het afgelopen seizoen vinden plaats.
April, mei & juni 2017
Het normale beheer van de stichting. En brainstormen over de ontsteking 2017.
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