Inhoudelijk jaarverslag 2018

Na het drukke jaar 2017 met de activiteiten vanwege de viering van 400 jaar stadhuis, kende
de stichting SumMmertime in 2018 een wat minder heftig jaar. In dit verslag lichten we wat
highlights toe en gaan we in op enkele veranderingen.

Programma 2018
Het programma 2018 kenmerkte zich door een zestal zaterdagen met uitsluitend muziek
naast meerdere dagen met een specifieker programma.
Gestart werd met een deelname aan de Mai und Brunnentag in Goch. Dit als invulling van
een doelstelling van ons businessplan om meer contacten te leggen over de grens heen en
uitwisselingen tot stand te brengen. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de contacten van
de stichting Gennep-Niers_Goch. De resultaten zijn positief ervaren door de deelnemers.
Naast de muziekprogramma’s werd in 2018 specifiek geprogrammeerd op het kunstfestival,
Nicaraguadag, Pruuvemmmènt en bierfestival. De Nicaraguadag werd gezamenlijk met GESP
georganiseerd. Beide partijen hielden hier een goed gevoel aan over, zo bleek tijdens de
evaluatie.
Het kunstfestival, zowel met beeldend kunstenaars als diverse theater- en
muziekkunstenaars, werd goed bezocht. De kunstmarkt is georganiseerd samen met
Kunststroom. Uit de evaluatie volgden een aantal leerpunten voor een volgende versie.
Voor het Pruuvemmment was 2018 de laatste versie in die vorm. Hoewel de belangstelling
en samenwerking beter was dan in eerdere jaren, werd na het evenement de conclusie
getrokken dat een andere opzet voor de toekomst gewenst was.
Na alle zaterdagen met mooi weer sloten we SumMmertime 2018 af met een ronduit
slechte dag qua weersomstandigheden. Juist op die dag was een nieuw evenement
geprogrammeerd: het bierfestival. Ondanks het slechte weer was de inhoudelijke evaluatie
van deze nieuwe activiteit positief. Tijdens de evaluatie is besloten om dit initiatief in 2019
door te zetten.
In 2018 is op een aantal programmadagen gelijktijdig een programma gedraaid op zowel de
Markt als het Jan Lindersplein. In eerdere jaren gebeurde dat in veel mindere mate.
In de evaluatie met de horecaondernemers is geconstateerd dat dit geen positief effect
heeft gehad op de bezoekersaantallen. Er zijn aanzienlijke kosten mee gemoeid (dubbele
bands, dubbel accommodatie en ook 2x PA huren), wat niet echt rendement heeft
opgeleverd in andere of meer bezoekers.
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Bestuurlijk
Het bestuur bestond eind 2018 uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:
Adviseur:

Arnold Jansen
Ella Lucassen
Michiel Ponjee
Ernst Lamers, Marian Leideritz, Theo Roosenboom
Mat Knapen.

November 2018 gaf vice-voorzitter Henk Schepers aan zijn bestuurslidmaatschap te willen
beëindigen. Al snel na de jaarwisseling kregen we bericht dat Henk ernstig ziek was
opgenomen in het ziekenhuis. Korte tijd later is hij daar overleden.
In de periode dat Henk lid was van ons bestuur heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de
Summmertime-activiteiten, maar vooral ook door het leggen van contacten met het
bedrijfsleven en het regelen van de sponsoring.

Financieel
2018 kende voor het eerst sinds lange tijd een nadelig saldo op de exploitatie. Oorzaken zijn
met name in het voorgaande deel van het verslag genoemd (o.a. dubbele programma’s),
maar werd ook veroorzaakt door slechte weersomstandigheden op een dag waar de risico’s
groot waren (het bierfestival). Ook het Pruuvemmment kende een negatief resultaat. Zoals
al eerder gemeld reden om dit in een andere vorm te gieten.

