JAARVERSLAG STICHTING STRAATTHEATER DOETINCHEM 2015 - 2016
Dit verslag is een weergave van de activiteiten van de Stichting Straattheater Doetinchem van
1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016. Er is een afzonderlijk financieel verslag gemaakt.
Bestuursoverdracht
Op 1 oktober 2015, ruim anderhalf jaar na het aantreden van het interim-bestuur, heeft de
bestuursoverdracht plaatsgevonden. Vanaf dat moment heeft de Stichting Straattheater Doetinchem
formeel een nieuw bestuur.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur kent de volgende samenstelling:
SiebEngwirda
voorzitter
Jannie Hugen
secretaris
Jeanette Helder
penningmeester
Anneke Lobeek
bestuurslid organisatie
Ron Roebers
bestuurslid organisatie
De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd.
Samenwerking met Stichting Stadsfeest Doetinchem
De samenwerking met de Stichting Stadsfeest Doetinchem bij wijze van proef in 2015 heeft in 2016
geen vervolg gekregen. Door het grote aanbod van activiteiten tijdens het gezamenlijke weekend
kwam het straattheaterfestival onvoldoende tot zijn recht. Het bestuur heeft daarom besloten weer
een eigen weekend te organiseren in het centrum van Doetinchem.
Straattheaterfestival
Het straattheaterfestival BuitenGewoon heeft plaatsgevonden in het weekend van 2 en 3 juli 2016.
Op vrijdagavond 1 juli was de openingsavond voor ACCU-leden bij Markant in Braamt. Op
zaterdagavond en zondagmiddag was het festival op en rond het Simonsplein in Doetinchem. De
publieke belangstelling op zaterdagavond was wat teleurstellend. Daarentegen was de
zondagmiddag ouderwets druk bezocht. Het publiek was enthousiast en waardeerde het eigen
weekend en de plek in het stadscentrum.
Ondanks een bescheiden begroting kende het festival een gevarieerde programmering. Er waren 20
acts met ruim 50gratis voorstellingen.
Subsidie/sponsoring
Het straattheater heeft subsidie ontvangen van de gemeente Doetinchem en de Rabobank.
Daarnaast hebben de ACCU-leden en Vrienden een bijdrage geleverd.
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Culturele businessclub ACCU(AChterhoekCUltureel)
ACCU is de culturele businessclub van de stichting. Leden sponsoren de stichting met een jaarlijkse
donatie. Als tegenprestatie worden per jaar enkele ACCU-avonden georganiseerd.
Er zijn drie ACCU-bijeenkomsten georganiseerd: 18 november 2015 bij Muziekschool Doetinchem
(avond in Spaanse sferen), 25 februari 2016 in Burgers’Zoo (Burgers’ Light), en tijdens de opening
van het festivalweekend : 1 juli bij Markant in Braamt met een optreden van Tique.
Het is lastig het aantal ACCU-leden uit te breiden of op peil te houden. In het verslagjaar hebben
enkele ACCU-leden het lidmaatschap opgezegd, om uiteenlopende redenen. Gelukkig zijn ook enkele
nieuwe ACCU-leden verwelkomd.
Vrienden
De stichting kent een groep Vrienden die het straattheater een warm hart toedragen en jaarlijks een
bedrag doneren. Het is lastig om Vrienden permanent aan het straattheater te binden. Tijdens het
festivalweekend is opnieuw een actie in gang gezet om nieuwe vrienden te werven.
De vrienden ontvangen de digitale nieuwsbrief.
Werving ACCU-leden
In het verslagjaar heeft een HBO stagiaire onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meer
sponsoren en ACCU-leden te werven. Zij heeft vele interviews gehouden met zowel huidige ACCUleden als oud ACCU-leden om te onderzoeken wat de ACCU-leden verwachten van het lidmaatschap
en welke verbeteringen mogelijk zijn. In het eindverslag heeft zij aanbevelingen gedaan voor een
sponsorbeleid.
Vrijwilligers
De vrijwilligers van het eerste uur zijn het straattheater in 2016trouw gebleven. Er kon opnieuw een
beroep worden gedaan op de vele vrijwilligers die het straattheater kent. Zonder de inzet van de
vrijwilligers is het organiseren van het festival onmogelijk.
Er zijn twee vrijwilligersavonden gehouden: één ter voorbereiding op het festival en één na afloop
van het festival voor een evaluatie. De vrijwilligers hebben suggesties aangedragen, waarmee bij de
organisatie van het festivalweekend in 2017 rekening zal worden gehouden.
Communicatie/PR
De stichting kent diverse communicatie-uitingen. Voor een deel is hierbij gebruikgemaakt van een
externe communicatieadviseur.
Digitale nieuwsbrief (voor ACCU-leden en Vrienden)
Programmaboekje festival
6x per jaar een artikel in Achterhoek Magazine
Persberichten in de aanloop naar het festival
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Terugkijkend
Het was het eerste volle jaar met het nieuwe bestuur als formeel bestuur.
Het bestuur kijkt tevreden terug op het verslagjaar en ziet nog vele uitdagingen voor de toekomst.
Er wordt al weer volop gewerkt aan de voorbereiding van het festival 2017 en ook al aan het
jubileumfestival in 2018.
Dankwoord
Dank aan alle organisaties, bedrijven, vrienden en vrijwilligers die op welke wijze dan ook hebben
bijgedragen aan straattheaterfestival BuitenGewoon. Zonder hun bijdrage was het festival niet
mogelijk geweest.
Januari 2017

Vastgesteld in de bestuursvergadering van donderdag 26 januari 2017.
De secretaris,

De voorzitter,
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