
 
 

The Power of Love editie 2020 werd in theater Carré bijgewoond door 30 bezoekers. Omdat 
dit op dat moment gezien de coronamaatregelen het maximale aantal was, was het dus een 
‘uitverkocht Carré’. Dankzij de bijdrage van de Hiv Vereniging konden we een voor 
deelnemers gratis toegankelijke professionele livestream en videoregistratie aanbieden. 
Deze livestream is bekeken door 468 mensen. In totaal telde editie 2020 van The Power of 
Love dus 498 deelnemers. 
 
De deelnemers aan de online evaluatie geven gemiddeld het rapportcijfer 8,2 voor The 
Power of Love (172 antwoorden). Daar zijn we heel blij mee, want ondanks dat velen het via 
de livestream minder intensief hebben meegemaakt, was de waardering iets hoger dan voor 
editie 2019, toen The Power of Love het gemiddelde rapportcijfer 8,0 kreeg. Een 
bloemlezing uit de toelichting van deelnemers: 
 

Aangename ambiance heel goede (duo)presentatie met een duidelijke en goed 
doordachte inhoud: informatief, aansluitend bij het tijdgewricht en ook gewoon leuk. 
mooie showelementen 
 
Prachtige bijeenkomst waarbij veel aspecten van een leven met hiv worden belicht. 
Draagt bij aan een sfeer van verbondenheid 
 
Ondanks alle beperkingen was het toch mogelijk een evenwichtig en interessant 
programma samen te stellen. 
 
Ik vond het een bijzonder inspirerend en leerzaam programma. Er zat vaart in. veel 
kwam er op een eerlijke manier aan de orde. Top 
 
Wat mij betreft zijn Fred en Mark als presentatieduo een 'match made in heaven' 
 
Ik vond de 2 minutenpitches met tips van professionals wel leuk gedaan. Wat mij 
betreft blijven die er in. 

 
Verbeterpunten die door meerderen worden genoemd: 

• Doordat velen van huis uit keken misten velen de sociale interactie. 
• Engels ondertitelen van de interviews via Zoom. 
• Enkele haperingen in de livestream bij het middagprogramma. 



 
Ruim zes op de tien geeft er de voorkeur aan om november 2021, als er dan geen 
coronabeperkingen meer zijn, naar Carré te komen in plaats van de eventuele livestream te 
volgen. Uit de toelichting die men geeft dat het meest genoemde nadeel van naar Carré 
komen de tijd en energie die het reizen kost en het meest genoemde voordeel is de 
ontmoetingen en de sfeer.  
 
De congrestas die velen thuisgestuurd hebben gekregen is gewaardeerd met het 
rapportcijfer 7,2. Een deel geeft aan dat men veel nieuwe, nuttig informatie leest. Anderen 
kennen het meeste informatiemateriaal al of het is voor hen niet relevant.  
 
Waardering van programmaonderdelen: 

• Opening met Positive Flame: 8,1 (2019: 8,5) 
• Medische update ’s ochtends: 8,2 (2019: 7,9) 
• Korte films en interviews na de lunchpauze met verschillende mensen die leven met 

hiv: 8,4 (2019: 7,5) 
• Interview over onderzoeken naar genezing van hiv: 8,3 (2019: 7,7) 
• De verschillende optredens kregen gemiddeld het rapportcijfer 8,0 tot 8,4 



 

 
 
82% is het helemaal of een beetje eens met de stelling dat The Power of Love hen inspireert 
om goed te leven met hiv. In 2019 was dit 95% en dat komt ongetwijfeld omdat deze 
inspiratie via de livestream minder goed overkomt dan bij een theaterbezoek.  
 

 
 
88% is het helemaal of een beetje eens met de stelling dat men bij The Power of Love 
informatie heeft gehoord waar men iets aan heeft. In 2019 was dit 94%. Deze iets lagere 
score komt wellicht omdat het programma korter was dan vorige edities en er hierdoor 
minder ‘andere specialisten’ waren, zoals in 2019 de longartsen, de zorgverleners op het 
gebied van mentale gezondheid en de chemsex-deskundige. 
 



The Power of Love editie 2020 is mogelijk gemaakt door de samenwerking en bijdragen van 
de volgende organisaties:

 


