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Beleidsplan 2015-2017
Stichting Theater Langs de IJssel is opgericht in december 2007. De stichting heeft als doel het
organiseren van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, plaatshebbend in het
IJsselgebied, gericht op een brede doelgroep. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt niet
in concurrentie te treden met commerciële instellingen.

Doelstelling
Stichting Theater Langs de IJssel wil door middel van het organiseren van culturele evenementen:
• Het IJsselgebied en het landelijk gebied in de gemeenten Olst-Wijhe, Heerde en Epe positief
onder de publieke aandacht brengen. De IJssel staat hierbij centraal.
• De leefbaarheid op het platteland stimuleren.
• Het publiek op een sportieve manier met cultuur en natuur in contact brengen en daarvoor
enthousiast maken.
• Het theater- en muziekaanbod in de deelnemende gemeenten verrijken en het cultuurbereik
verbreden voor een breed publiek.
• Dag- en verblijftoerisme stimuleren.

Activiteiten stichting
•

•

•

De stichting is begon met de IJsseltheaterfietstocht in 2007 en het is een evenement dat elk jaar
in het laatste weekend van mei plaats vindt. Sinds 2012 is de activiteit van een dag uitgegroeid
naar een tweedaagse activiteit.
Het Nazomerfestival is voortgekomen uit de IJsseltheaterfietstocht. Dit is een
amateurtheaterfestival waar toneelverenigingen, onder begeleiding van een professionele
regisseur, een voorstelling op locatie maken op een thema uit de streek. Het festival vond plaats
in 2008, 2010 en 2014.
Festival Kunsten aan het water. Een festival met professionele kunsten van theater, muziek en
beeldende kunst. Dit vond plaats in 2009 en 2010.

De stichting houdt zich nu alleen nog bezig met de organisatie van de jaarlijkse tweedaagse
IJsseltheaterfietstocht maar blijft kijken naar nieuwe activiteiten.

IJsseltheaterfietstocht
De IJsseltheaterfietstocht begon als een fietstocht van 30 km. Onderweg werden op bijzondere
locaties familievoorstellingen gespeeld. De stichting richtte zich op gezinnen met kinderen. Na een
aantal jaren bleek de grootste groep deelnemers te bestaan uit 50 plussers.
Enkele jaren geleden heeft de stichting besloten de programmering te veranderen van
familievoorstellingen naar meer straat- en locatietheater. Deze opzet wordt zeer gewaardeerd door
het publiek. Daarnaast is de activiteit van een dag uitgebreid naar twee dagen.
In het laatste weekend van mei worden er twee verschillende fietsroutes uitgezet. De route is per
dag ca. 30 km lang. Per dag worden er op 6 bijzondere locaties voorstellingen gegeven. Het zijn korte
voorstellingen van ca. 25 minuten en geschikt voor jong en oud. We presenteren een of meerdere
voorstellingen die exclusief voor het festival zijn gemaakt . Dit geeft verdieping aan het festival.
De voorkeur gaat uit naar locatievoorstellingen met een interactief karakter en muziekprogramma’s,
aangevuld met straatacts.

Om veel deelnemers te trekken, start de IJsseltheaterfietstocht op meerdere punten langs de route.
Verder hanteren we voor het publiek 3 startmomenten over de hele dag. De voorstellingen worden
3 keer op de dag gespeeld. Op beide dagen is er een ander programma met voorstellingen die
verrassen. Het beleven/genieten staat voorop. Beleven is goed voor de saamhorigheid en het trekken
van toerisme. Op zaterdag doet de fietsroute de gemeenten Epe en Heerde aan. Op zondag
respecteren we de zondagsrust in deze gemeenten en fietsen de deelnemers in het gebied tussen
Olst en Wijhe.

De toekomst
Stichting Theater Langs de IJssel heeft de ambitie om met de IJsseltheaterfietstocht uit te groeien
naar een evenement welke onderscheidend is van andere evenementen. Dit doet zij door te blijven
zoeken naar bijzondere locaties en daar een passend en kwalitatief programma neer te zetten die
het publiek doet verwonderen. De organisatie en programmering is de komende jaren gericht op:
- Groeien naar meer locatietheater
- De IJssel nog centraler stellen in de programmering
- Jong /nieuw talent een podium bieden
- Promoten van theatervormen / genres
- Inzetten op een goede publieksverdeling over de 2 dagen.
- Intensievere samenwerking met de Veluwse gemeenten Heerde en Epe.
- Meer samenwerking met de toeristische sector

Hoe dit te bereiken?
-

Door op zoek te gaan naar groepen die locatietheater maken
Samenwerking aangaan met de HBO theateropleidingen
Meer gaan scouten
Theatergroepen een mooi podium en een passende speellocatie te geven waardoor je groepen
aan je bindt
- In gesprek gaan met de toeristische sector

Wat is hiervoor nodig?
- Goede begroting en financiële basis. Minimaal is er € 20.000,00 nodig. Om echt locatie theater
neer te kunnen zetten is er € 25.000,00 nodig.
- Subsidiegevers, fondswerving, sponsoren en donateurs.
- Vrijwilligers aan je binden en instrueren – trainen.
- Coördinator – projectleider
- Een publiciteits- en marketingplan

Hoe komen we aan de gelden?
- Gemeente Olst-Wijhe omarmt dit evenement. Het evenement staat opgenomen in hun
beleidsplan 2015-2018. We kunnen de komende jaren rekenen op € 7.400,00 per jaar.
- Met Rabobank Salland hebben we een 3-jarig sponsorcontract afgesloten. Van 2015 t/m 2017.
Deze sponsorbijdrage bedraagt € 2.480,00 per jaar.
- Gemeente Heerde heeft aan de afgelopen 2 edities € 750,00 bijgedragen. Deze bijdragen
proberen wij in de komende jaren voort te zetten en te verhogen.
- Met de Gemeente Epe gaan we in gesprek om ook van hen een jaarlijkse subsidie te ontvangen
- Subsidies verwerven van de provincies Gelderland en Overijssel.
- Het behouden van bestaande sponsoren en zoeken naar nieuwe sponsoren door een persoonlijke
benadering. De ANBI status zal het waarschijnlijk gemakkelijker maken om nieuwe sponsoren
over de streep te trekken.
- Fondswerving

- Donateurs
- Vrije gift- collecte
Alle gelden zijn nodig om de begroting / uitgaven dekkend te krijgen. De stichting werkt zonder
winstoogmerk. Wel streven we naar een reserve van € 6.500,00.

Waar willen we in 2017 staan
- In 2017 streeft de stichting naar een groei van het aantal deelnemers naar ca. 2.000 deelnemers.
- Een goede verdeling van de deelnemers over beide dagen.
- Meer financiële armslag door sponsoren aan ons te blijven binden.

Activiteitenkalender 2015-2017
Za. 30 en zo. 31 mei 2015
Za. 28 en zo. 29 mei 2016
Za. 28 mei 2016
Za.27 en zo. 28 mei 2017

Stichting Theater Langs de IJssel
Postbus 20 – 8120 AA Olst
De Gaarde 8 – 8121 BV Olst

IJsseltheaterfietstocht 2015
IJsseltheaterfietstocht 2016
10 jaar bestaan IJsseltheaterfietstocht
IJsseltheaterfietstocht 2017

