Stichting Theater Over en Weer
Jaarverslag 2021
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2027 en geeft het bestuur een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de-financiën

+ïJ:ï*'

iffi

iJ:*:1ï1

ie.

"n

*,b

r

,

:

:

in gen

"ve

In 2020 en2a2l waren in onze regio theatervoorstellingen in het kader van 75 iaar bevrijding. Onze arlistiek
leider en een deel van ons vrijwilligerslegioen hebben hier hun steentje aan bijgedragen.
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 geschiedeniJen huidige ontwik-kelingen van
dit gebied.
Wij willen ons doel verwezenlijken door het organiseren van theaterevenementen en andere culturele activiteiten.

Bestuur
Fen belangrijke drijfueer van het bestuur is het verkrijgen van voldoende middelen om een theaterevenement
te
kunnen Ílnancieren. Onze hoop is hierbij gericht op subsidiegevers, die een theaterfestival zo
als het onze een
warm hart toedraagt.
Daarnaast proberen wij de groep 'lzrienden 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). Wij blijven een klemmend beroep doen op onze regio om ons te steunen.
Er is een werkorganisatie, die werkzaamheden uitvoert in opdracÀt van het bestuur.
De artistieke leiding is in handen van Rob Hoekstra.

Etziinvierbestuursvergaderingengehoudenop l8januari,22maart,27septemberen22november202l.
Theater Over & Weer 2021
Onze artistiek leider is begin dit jaar met veel elan gestafi aan het werken aan vier scenes. Er was
veel animo om
mee te doen met de voorstelling'Het Steenovenvolk'.
Helaas kregen we ook dit jaar te maken met Covid- 19 en daarom heeÍï het bestuur op 22
naarÍmoeten besluiten
tot het zLfgelasten van de voorstellingen in juni 2021 .

De artistiek leider richtte in dit najaar alweer zijn pijlen op de zes voorstellingen'Het Steenovenvolk,,
die gepland
staan in

juni 2022.

Evaluatie
Spelers
De spelers vonden het jammer dat er niet kon worden opgetreden.

Publiek
We worden geregeld gevraagd aan beide oevers val de Waai hoe het nu verder gaat met
Theater Over en Weer. We
richten ons nu op 2022 en dan zie je ze denken: "moeten \À/e nog zo langwachtàn,,.

Putrliciteit
Er zijn in2021 geen persmomenten geweest.
Financiën
De balans sluit per 31 december 2a21 met een eigen vefinogen van € 9.584,94. Hiervan is totaal
€ 15.550
(geoormerkt) geld van subsidiegevers voor de voorstelling,Èet steenovenvolk'.
V/ij
onze subsidiegevers zeer erkentelijk dat zij de toegezegde subsidies hebben verlengd tot de
tweede

fjn

helft

van2022.
Onze productieleidster Dagmar Kroezen heeft in goed overleg besloten te stoppen als productieleidster
van
Theater over & Weer- Zij heeft zich jarenlang op enthousiastè wijze ingezetvoor ttreater Over
& Weer.
Pia Roelofs heeft met haar bedrijf Administratie Assistent ook diijaar gezorgd voor de financiële
administratie.
Basis om verderte gaan in2022 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 2022
én verder.

We zien reikhalzend uit naar de volgende voorstellingen.
We hebben ook bij het fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aangevraagd voor "het Ovenhuisje", een speciaal
onderdeel van het de nieuwe productie ooHet Steenovenvolk',.
Helaas is deze aafivraagafgewezen.
Om de komende productie toch mogelijk te maken hebben we financiële steun nodig. Dankzij subsidies van de
provincie Gelderland, het Prins Bemard Cultuurfonds, het VSB fonds, de gemeenten Beuningen en Overbetuwe,
de Rabobank Clubkas Campagne kunnen we verder.
Deze fondsen geven onze gen solide basis, maat ze verwachten wel cofinanciering vanuit de lokale overheid en
het bedrijfsleven.
Daarom zoeken wij vrienden, die ons willen steunen! Wat zou het mooi zijn als meer bedrijven ons gaÍm steuren.
Op onze website www.theateroverenweer.nl vindt u meer informatie. Een verzoek hiertoe zal worden ingediend
bij de industriële kringen in het land van Maas en Waal en de Betuwe.
Na zes producties op rijheeftTheater Over & Weer hebben we wederom zicht op een nieuwe voorstelling. Dat
belooft weer een bijzondere productie te worden. Op het bekende stramien "op reis naar de overkant aan de hand
van verhalen", Ínaat ditmaal net weer iets anders.

Meerjaren agenda
Voor de komende jaren leven er onder meer de volgende ideeën en activiteiten:
. Toneelvoorstellingen en --routes, te voet en per fiets,
..Door schippersogen,
. Pontjesverhalen, in samenwerking met de exploitant van de veerpont',
oop
reis wordt genomen'naar de overkant.
'Historische lezingen, terwijl het publiek mee
In samenwerking met de beide Historische Kringen
. Theater-muziekroute tussen beide oevers,
. Een programma voor kinderen: op expeditie naar de overkant van de rivier',
' Een verhalenfestival speciaal gericht op ouderen, gericht op de oude verhalen die in de
streek leven (oral history project).

Conclusies en aanbevelingen
Het gestelde doel staat nog immer stevig overeind en de gemaakte afspraken zijn nagekomen
Voor het theaterfestival is 2022 opnieuw een belangrijke periode.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit met de steun van de subsidiegevers, vrienden en alle vrijwilligers weer
gaat lukken.
Beuningen,
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december 2021.

Voor akkoord, namens Stichting Theater Over en Weer

Jenneke van den Berg
Algemeen bestuurslid
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