Beleidsplan Stichting Openluchttheater Engbergen Ulft, 1 januari 2020.

Het werk dat de stichting doet.
In artikel 2 van onze notariële stichtingsakte d.d. 03-08-1997 staat:
1. De stichting heeft ten doel het in stand houden en verbeteren van een openluchttheater met
daarbij gelegen verdere opstallen, liggende op het gemeentelijk wandelpark Engbergen te
Gendringen,
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het voor meerdere doelen te gebruiken of
doen gebruiken van het openluchttheater “Engbergen” met daarbij gelegen verdere opstallen nabij
het dorp Gendringen en deze te onderhouden. Wordende elk oogmerk om winst te behalen, anders
dan als middel het doel der stichting te verwezenlijken, uitdrukkelijk uitgesloten.
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat wij:
Zelf voorstellingen in ons theater organiseren en anderen in de gelegenheid stellen voorstellingen in
ons theater te organiseren.
Het theater en de daarbij horende opstallen beheren, hetgeen inhoudt:
• onderhoud
• verbeteren
• schoonmaak
• verhuur.
Het werk wordt geheel door vrijwilligers gedaan.
De manier waarop de stichting geld werft en besteedt.
De stichting werft als volgt gelden:
• Jaarlijkse subsidie van € 5500 van gemeente Oude IJsselstreek
• Entreegelden tijdens onze voorstellingen
• Verhuur van opstallen
• Donateurs, vrienden en fondsen
• Verder drijft de stichting op vrijwilligerswerk
Alle inkomsten worden aangewend om ons jaarlijks programma te bekostigen en het theater te
onderhouden/verbeteren. Wij willen wel een financiële buffer opbouwen om tegenvallers op te
vangen.

Het beheer van het vermogen van de stichting.
In artikel 3 van onze notariële stichtingsakte d.d. 03-08-1997 staat:
1. Het vermogen van de stichting bestaat uit de thans aan de stichting toehorende kapitaal, alsmede
uit al hetgeen verkregen wordt uit erfstellingen legaten, subsidies, entreegelden, huur, giften,
gekweekte renten en alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Huidige situatie:
De stichting beschikt niet over een eigen vermogen.
Besteding van het vermogen van de stichting.
Dit is voor ons niet van toepassing, want vermogen ontbreekt.

Beschrijving van huidige situatie Geschiedenis.
Het openluchttheater Engbergen bestaat sinds juni 1958. Het is in zijn geheel aangelegd door
vrijwilligers. 3 Augustus 1997 werd de Stichting Openluchttheater Engbergen opgericht. Hierdoor
raakte het beheer, e.d. in handen van de stichting terwijl de gemeente Oude IJsselstreek eigenaar is.
Na een periode van grote bloei nam het toeschouwersaantal af en raakte het theater in verval. De
gemeente vond de betekenis van het openluchttheater echter van groot belang voor de
gemeenschap en gaf derhalve in 2012 het theater een flinke opknapbeurt. De stichting kreeg als
opdracht mee het openluchttheater weer nieuw leven in te blazen. In januari 2013 trad daartoe een
geheel nieuw bestuur aan en werd het vrijwilligersteam met veel nieuwe vrijwilligers aangevuld.

Het vrijwilligersteam heeft de volgende samenstelling.
Bestuur:
• Voorzitter: Gerard Klaassen
• Penningmeester: Rob Berentsen
• Secetaris: Peter Rulof
Overige vrijwilligers:
PR commissie:
• Norbert Erinkveld
• Sven Cornelissen
Licht en geluid:
• Theo Essink
Kluscommissie:
• Rob Berentsen
• Jan Heutink
• Ferdy vet
• Paul Knaven
• Leo aalders
• Hans seinhorst
• Hennie te Ronde
•
Programmacommissie:
• Joke Seinen
• Ben Bongers
• Peter Rulof
Concierge:
• Wim Rosier
Overige vrijwilligers:
• Simone Brugman
• Irma Hoes
• Mathijs Koskamp
Wat willen dit jaar realiseren?
• Theater met haar gebouw in kader van inclusie aanpassen
• Nieuwe geluidsinstallatie aanschaffen

