Stichting Theater Over en Weer
Jaarverslag2AM

ïh**rEr
-.
- ':'iiïgk!'
Livilr [à
FW02-05-2015

lnleiding
ln dit jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de
financiën, de organisatie en publiciteit. Tenslotte volgen de conclusies en aanbevelingen.
Doel
Het bestuur van de stichting Theater Over en Weer heeft ten doel het versterken van de
onderlinge betrokkenheid van de bewoners aan weerszijden van de Waalter hoogte van
de gemeenten Beuningen en Overbetuwe en het bevorderen van de kennis over de
geschiedenis en huidige ontwikkelingen van dit gebied.
Wijwillen ons doel verwezenlijken door het organiseren van een theaterevenement en
andere culturele activiteiten.

Bestuur
Op 6 oktober 2014 is de Stichting Theater Over en Weer opgericht.
Het bestuur bestaat uit vier bestuurders. Een belangrijke drijfueer van het bestuur is het
verkrijgen van voldoende middelen om het theaterevenement te kunnen financieren. Onze
hoop is hierbij gericht op subsidiegevers, die een theaterfestival zo als deze een warm hart
toedraagt.
Er is een werkorganisatie, die werkzaamheden uitvoert in opdracht van het bestuur. Deze
werkorganisatie staat onder leiding van de projectleider Rob Hoekstra.
Er zijn vier bestuursvergaderingen gehouden. Aanwezig waren steeds de bestuursleden
Jan Hein Hoftijzer (voozitter), Frits Wtjes (secretaris), Pia Roelofs (penningmeester),
Dings (algemeen lid). Tot de genodigden behoorden de projectleider c.s.

Onderstaand beknopt de verslagen van deze vergaderingen.
1e vergadering in Beuningen op 23 september 2014. Besluit komen tot het oprichten van
de Stichting Theater Over en Weer, het opstellen van een p§ectplan en het maken van
een begroting. De projectleider Rob Hoekstra gaat hiermee aan de slag. Samen met Krijno
Horlings.

2e vergadering in Oosterhout op 20 oktober ZAM. De oprichtingsakte d.d. 6 oldober 2014
is opgesteld door notaris Rang te Zetten. Besproken de voortgang projectplan en
begroting (1e versie d.d. 25 september 2014), Specifiek gericht op het gesprek op í9
november 2014 met Johan Kaspers, Beleeftnakelaar WaalWeelde, in het kader van de
subsidieaanvraag "Subsid ieverorden ing Vitaal Gelderlan d 20 1 4" .
Bovendien stilgestaan bij het positieve overleg met de beide B&Ws van Beuningen en
Overbetuwe te Beuningen op 13 oktober2014. De gemeentelijke intentieverklaring volgt
nog. Belangrijk actiepunt is het informeren leden diverse werkgroepen, beide historische
kringen en verenigingen van beide zijden van de Waal.
3e vergadering in Oosterhout op 1 december 2A14. Besproken zijn concept projectplan
met bijlage: scènes en de bijbehorende begroting. Actiepunt is het opstellen van
meerjarenprogramma- Opnemen in het p§ectplan. De begroting moet hiervoor worden

aangepast. Het aangepaste plan wordt 8 december besproken met Johan Kaspers,
Beleefmakelaar WaalWeelde. Verder zorgt de voozitter voor het indienen van de
subsidieaanvraag van de Rabobank Rijk van Nijmegen in het kader van het
"Coöperatiefonds 2A1 4" .
4e vergadering in Beuningen op 29 december 2014. De subsidieaanvraag naar de
provincie is op 12 december 2014 ingediend. Provincie gaat alleen akkoord als de
cofinanciering ook rond is. Met het p§ectplan, versie RH, 2 december 2A14, de begroting,
versie PN12-12-2A14 en bijlage: scènes! lngekomen is instemmingbrief d.d.24 december
2014 voor theaterinitiatief van de colleges van beide gemeenten Beuningen en
OveÉetuwe. Verder is besproken de afirvijzing d.d. 18 december van de op 12 december
2014 ingediende subsidieaanvraag van de Rabobank. Dit is een forse tegenvaller. Het
bestuur vindt dat integrale aanpak van fondswerving noodzakelijk is. En geeft opdracht
voor het opstellen van een fondsenplan. Rob Hoekstra en Maud Relouw gaan hiermee
aan de slag.

Activiteiten
De werkafspraken zijn door de werkorganisatie in 2014 succesvol uitgevoerd.
De gerealiseerde producten betreffen de oprichtingsakte, het projectplan, de begroting, de
scenes, de instemmingbrief van beide colleges, provinciale mail met positieve pretoets van
subsidieafdeling. Helaas ook een mail van de Rabobank met afwijzing van
donatieverzoek.

Publiciteit
Het bestuur richtte zich tevens op het onderhouden van de contacten met de provincie, de
beide oevergemeenten, de recreatiemaatschappij Uit6rvaarde en de historische
verenigingen. Dit gaatzo door in 2015 in de contacten met subsidiegevers,
Rijkswaterstaat en andere b'lj de uitvoering betrokken partijen.

Financiën
De balans sluit per 31 december 2014 met een positief saldo van 783,47 euro.

Conclusies en aanbevelingen
Het gestelde doel staat nog immer stevig overeind en de gemaakte afspraken voor 2014
zijn nagekomen.
Voor het theaterfestival is 2015 een belangrijk jaar. Hopelijk vinden we voldoende
middelen om het festivalte kunnen financieren.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit met de hulp van subsidiegevers gaat lukken.
Beuningen, datum 2 mei 2015.

Voor akkoord, namens Stichting Theater Over en Weer.

F.H.G.fll. Wities
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