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Inhoudelijk jaarverslag SumMmertime 2020 
 
Stichting Summmertime Gennep heeft in 2020 een ander jaar gehad dan bij de start van dit jaar 
verwacht. In dit verslag lichten we de organisatie van de dertiende editie van het 
SumMmertimefestival en noodzakelijke aanpassingen toe. 
 

Programma 2020 
Eind 2019 en in de eerste maanden van 2020 zijn we als SumMmertime gestart met het organiseren 
van een programma, waarbij we ook samengewerkt hebben met andere organisaties. 10 Zaterdagen 
voor de zomerperiode van 2020 stonden in de steigers, met als doel bij te dragen aan een levendig 
en vitaal Gennep. Er is voor het programma actief samengewerkt met artiesten, vrijwilligers, koren, 
horeca, de Kunstroom, het GESP en de GNG. 
Helaas kwam aan die bedrijvigheid in maart tijdelijk een einde. De corona-pandemie zorgde er voor 
dat de organisatie stil kwam te liggen. 
 
Daarnaast presenteerde het College van de gemeente Gennep in het  voorjaar van 2020 een 
evenementenbeleid dat verstrekkende gevolgen heeft voor de organisatie van SumMmertime. Vanaf 
april 2020 is hierover overleg en correspondentie geweest met ambtenaren en College. 
Aanvankelijk is geopteerd voor een verkort programma in augustus 2020, maar eind april moest 
helaas de beslissing worden genomen dat ook dit alternatief in de bodem is geslagen. Vanwege de 
Coronamaatregelen was er sprake van overmacht. De veiligheid en gezondheid van artiesten en 
bezoekers mochten onder geen beding in gevaar komen. Ook de Kerstmarkt van 2020 kon niet 
doorgaan. Vrijwilligers, artiesten, sponsors en andere betrokkenen werden geïnformeerd. 
 
In de zomer van 2020 is er geen SumMmertime geweest. Het bestuur heeft er voor gekozen om in 
deze periode posters met “one-liners” met ons logo in de posterboxen van Jordans te publiceren om 
verbinding en een positief geluid in de Gennepse gemeenschap te laten klinken. 
 
SumMmertime zit niet stil. In het voorjaar van 2020 is het SumMmertime logo in een nieuw en 
modern jasje gestoken. De presentatie daarvan bewaren we tot duidelijk is dat we weer actief aan de 
slag mogen. Na de zomerperiode zijn we “online’ gestart met de organisatie van SumMmertime 
2021, rekening houdend met het nieuwe evenementenbeleid én beseffend dat we nog geen grip 
hebben op het virus. De lockdown in 2020 en de start van 2021 heeft vergaande consequenties voor 
ondernemers, waaronder de horeca, in Gennep. Dit noopt ons tot aanpassingen in het werven van 
benodigde sponsorgelden.  

 
Bestuurlijk 
Het bestuur bestond eind 2020 uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Arnold Jansen 
Secretaris:  Ella Lucassen 
Penningmeester: Michiel Ponjee 
Bestuursleden:  Marian Leideritz, Theo Roosenboom, Toos Pingen en Frank Smits 
Adviseur:  Mat Knapen 


