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Inleiding
In 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 Waal ter hoogte van de gemeenten Beuningen en
Overbetuwe en het bevorderen van de kennis over de geschiedenis en
huidige ontwikkelingen van dit gebied.
Wij willen ons doel verwezenlijken door het organiseren van
theaterevenementen en andere culturele activiteiten.
Bestuur
Een belangrijke drijfveer van het bestuur is het verkrijgen van voldoende
middelen om een 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.
Na het project “Waalverhalen” staat het project “Theater Over en Weer 2016”
op de rol.
De artistieke leiding is in handen van Rob Hoekstra. Jeanet Hacquebord van
Productiehuis 22 is door het bestuur aangesteld als productieleider. Zij
werken nauw samen en geven leiding aan de werkgroepen en vele
geïnteresseerde vrijwilligers.
Er zijn 13 bestuursvergaderingen gehouden. Aanwezig waren steeds de
bestuursleden Jan Hein Hoftijzer (voorzitter), Frits Witjes (secretaris), Pia
Roelofs (penningmeester). Pauli Dings (algemeen lid) heeft op 30 maart
afscheid genomen door veranderende persoonlijke omstandigheden.
De productieleider en de artistiek leider zijn agendaleden. Bovendien hebben
zij een aantal keren de bestuursvergaderingen bijgewoond.
Waalverhalen 2015
De voorstellingen van het project “Waalverhalen” zijn geslaagd. Aan de reis
naar de onbekende overkant is door 214 passagiers deelgenomen. Met de
Waal in een hoofdrol en een ondergaande zon, een opkomende maan, het

Dijkmagazijn, het witte kerkje in Slijk-Ewijk als prachtig decor. De sfeer was
ontzettend goed. De verhalen zijn boeiend verteld en/of gezongen op drie
zomeravonden, 31 juli, 28 en 29 augustus 2015.
De voorbereidingsgroep heeft hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dank
ervoor.
Deze groep kwam voort uit de leden van de beide historische verenigingen
van Beuningen en Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg.
Het project is met positief resultaat van € 383,30 afgesloten.
Theater Over en Weer 2016
Op grond van het artistieke plan, de begroting en een nieuw fondsenplan is
het bestuur in het nieuwe jaar aan de slag gegaan. En niet zonder succes.
Mede dankzij de voortvarende inbreng van de artistiek leider Rob en onze
productieleider Jeanet Hacquebord.
Er werd hard gewerkt met aan de ene kant kostenbeheersing en de andere
kant bijdragen van Rabobank Rijk van Nijmegen, het Prins Bernard
Cultuurfonds Gelderland, het VSBfonds, Theater aan de Dijk en naar
verwachting de provincie Gelderland met Beleef de Waal.
Toch misten wij in november 2015 nog €15.000,- voor een kostendekkend
verhaal in 2017.
Om het project “Theater Over en Weer 2016” mogelijk te maken heeft de
Stichting Theater Over en Weer in november 2015 een schriftelijk beroep
gedaan op het college van zowel gemeente Beuningen als gemeente
Overbetuwe. Met het verzoek een garantiestelling af te geven van € 7.500,per gemeente. Totaal levert ons dat een garantiestelling op van € 15.000,-.
De beide gemeenten hebben hiermee ingestemd en het besluit per brief d.d.
16 december 2015 bevestigd. De gemeente hoopt dat deze brief kan
bijdragen aan het realiseren van 50% subsidie van de provincie in een keer
voor de voorstellingen in 2016 en 2017.
De betreffende aanvraag naar de provincie stond december 2015 klaar om
ingediend te worden.
Activiteiten
De werkafspraken zijn door de werkorganisatie succesvol uitgevoerd.
De gerealiseerde producten betreffen het artistiek plan, de begroting, het
dekkingsplan en het uitvoeringsplan 2016. Ook is op adequate wijze
informatie gegeven; zowel in organisatorische - als artistieke zin.
Publiciteit
Er was volop aandacht van de pers.
In 2015 werden berichten geplaatst in 'de 'Gelderlander', de Maas & Waler,
'de Betuwe', Koerier Beuningen, 'Het Gemeentenieuws'. Ook Radio
Gelderland besteedde aandacht aan ons theaterproject. Op 31 juli reisde een
journalist mee en schreef er een boeiend stuk over in 'de Gelderlander'.
Het bestuur richtte zich ook op het onderhouden van de contacten met de
provincie, de beide oevergemeenten, de recreatiemaatschappij Uit®waarde,
beide historische verenigingen en enkele bedrijven.

Het bestuur zet deze lijn in 2016 door.
Financiën
De balans sluit per 31 december 2015 met een positief saldo van €10.400.
Conclusies en aanbevelingen
Het gestelde doel staat nog immer stevig overeind en de gemaakte afspraken
voor 2015 zijn nagekomen.
Voor het theaterfestival is 2016 een belangrijk jaar. Met de garantstelling van
de gemeenten hebben we aangetoond over voldoende middelen te
beschikken om het festival te kunnen financieren. De uitdaging is dat wij op
eigen kracht de nog benodigde gelden voor het theaterproject genereren en
die garantstelling dan niet meer nodig is.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit met de hulp van subsidiegevers
gaat lukken.
Valburg, datum 21 maart 2016.
Voor akkoord, namens Stichting Theater Over en Weer.
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