$tichting Theater Over en Weer
Jaarverslag 2020
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Zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar krijgt u het
Sver&,[Í[f*fr
jaarverslag over 2020 en geeft het bestuur een ovezicht van de
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uitgevoerde activiteiten, de financiën, de organisatie en publiciteit.
Tenslotte volgen de conclusies en aanbevelingen.
ln 2O2O waren in onze regio veel voorstellingen gepland in het kader van 75 jaar bevrijding. Onze
artistiek leider en een deelvan ons vrijwilligerslegioen hebben hier hun steentje aan bijgedragen.
Helaas zijn deze voorstellingen niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Deze festivitèíten
hebben het bestuur er toe doen besluiten ín 2020 geen voorstelling te organiseren. Een
vooruitziende blik....?
2020, een jaar dat we liever snel willen vergeten, maar wel nieuwe mogelijkheden creëerde voor
de artistiek leider, die met veel elan en inspiratie aan de slag is gegaan met de voorstelling voor
:

2A21.

We gaan momenteel door een bijzondere tijd en reizen nog maar weinig Over en Weer.

Doel
Het bestuur van de stichting Theater Over & Weer heeft ten doel het versterken van de onderlinge
betrokkenheid van de bewoners aan weerszijden van de Waal ter hoogte van de gemeenten
Beuningen, Overbetuwe en ommelanden. Het bevorderen van de kennis over de geschiedenis en
huidige ontwikkelingen van dit gebied.
Wijwillen ons doel verwezenlijken door het organiseren van theaterevenementen en andere
culturele activiteiten.

Bestuur
Een belangrijke drijfueer van het bestuur is het verkrijgen van voldoende middelen om een
theaterevenement te kunnen financieren. Onze hoop is hierbij gericht op subsidiegevers, die een
theaterfestivalzo als het onze een warm hart toedraagt.
Daarnaast proberen wij de groep "vrienden van de stichting Theater Over en Weer" op te zetten,
dit wordt gedaan om de teruglopende subsidies op te vangen en om de regionale inkomsten te
vergroten. (bedrijfsleven en particulieren).W blijven een klemmend beroep doen op onze regio
om ons te steunen.
Er is een werkorganisatie, die werkzaamheden uitvoert in opdracht van het bestuur. De artistieke
leidíng is in handen van Rob Hoekstra. De productieleiding ligt in handen van Dagmar Kroezen.
Erzijn twee bestuursvergaderingen gehouden op g maart en28 september. (Het Coronavirus heeft
de overige vergaderingen gedwarsboomd. Er was wel regelmatig overleg via \MratsApp).
Aanwezig waren steeds de bestuursleden Jan Hein Hoftijzer (voorzitter), Frits Witjes (secretaris /
penningmeèster), Jenneke van de Berg (bestuurslid). Pia Roelofs verricht met haar bedrijf
Administratie Assistent de fi nanciële ad m in istratie.

Theater Over & Weer 2020
Voor we goed en wel op gang waren gekomen werd het hele seizoen onderuit gehaald. Covid-1g
zette alles op een laag pitje en kwamen er uiteindelijk geen voorstellingen aan de Waal.
De artistiek leider ging zíjn pijlen richten op 2021.
Evaluatie
Spelers
De spelers vonden het jammer dat er niet kon worden opgetreden.

Publiek
We worden geregeld gevraagd aan beide oevers van de Waal hoe het nu verder gaat met Theater
Over en Weer. We richten ons nu op 2A21 en dan zie je ze denken: "moeten we nog zo lang
wachten".

Publiciteit

Él ztln in 2A20 geen persmomenten geweest.
Financiën
De balans sluit per 31 december 2O2O met een saldo eigen vermogen van € '10598,0s

Basis om verder te gaan in 2A21 en daarna
De samenwerking tussen spelers van beide oevers, de opgebouwde kennis over de verschillende
locaties, de enthousiaste reacties van publiek en betrokkenen uit de omgeving (gemeenten, pers)
vormen de basis voor 2021én verder.
We zien reikhalzend uit naar de volgende uitvoeringen.
We hebben ook bij het fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aangevraagd voor het'het
Ovenhuisje", een speciaalonderdeelvan het de nieuwe productie "Het Steenovenvolk".
Helaas is deze aanvraag afgewezen.
Om de komende productie toch mogelijk te maken hebben we financiële steun nodig. Dankzij
subsidies van de provincie Gelderland, het Prins Bernard Cultuurfonds, Het VSB Íonds, de
gemeenten Beuningen en Overbetuwe, de Rabobank Clubkas Campagne kunnen we verder. Met
hun steun zíjn we heel blÍj.
Deze fondsen geven onze een solide basis, maar ze verwachten wel cofinanciering vanuit de
lokale overheid en het bedrijfsleven.
Daarom zoeken wij vrienden, die ons willen steunen! Wat zou het mooizijn als meer bedrijven ons
gaan steunen. Op onze website wwwtheateroverenweer.nl vindt u meer informatie. Een verzoek
hiertoe zalworden ingediend bij de industriële kringen ín het land van Maas en Waal en de
Betuwe.
Na zes producties op rij heeft Theater Aver & Weer plannen voor een nieuwe voorstelling. Dat
beloofi weer een bijzondere productie te worden. Op het bekende stramien "op reis naar de
overkant aan de hand van verhalen", maar ditmaal net weer iets anders.
Voor de komende jaren leven er onder meer de volgende ideeën en activiteiten:
. Toneelvoorstellingen en
-routes, te voet en per fiets,
. Pontjesverhalen, in samenwerking met de exploitant van de veerpont',
' Historische lezingen, tenrvijl het publiek mee'op reis wordt genomen' naar de overkant.
ln samenwerking met de beide Historische Kringen
. Theater-muziekroute tussen beide oevers,
' Een programma voor kinderen: op expeditie naar de overkant van de rivier',
' Een verhalenfestivalspeciaal gericht op ouderen, gericht op de oude verhalen die in de
streek leven (oral history project).

Conclusies en aanbevelingen
Het gestelde doelstaat nog immer stevig overeind en de gemaakte afspraken zijn nagekomen.
Voor het theaterfestival is 2021 opnieuw een belangrijke període.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit met de steun van de subsidiegevers, vrienden en alle
vrijwilligers weer gaat lukken.
Beuningen, 22 maul 2A21.
Voor akkoord, namens Stichting Theater Over en Weer

J.Ídd den Berg

Celderland
=@

§|z,

+F

PRINS BERNHARD

CUTTUU*FOHDS

GrMssNrs

Ih, t*u*rr""*

semeente

Ovgrbgtuwe

VSBfonds,
öoctÍaèa
iBdGí€Gn

Àouo

bank

E
o

