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Inhoudelijk jaarverslag SumMmertime 2021 
 
Stichting SumMmertime Gennep heeft in 2021 opnieuw, net als in 2020, een jaar gehad dat anders 
liep dan verwacht. In dit verslag lichten we de organisatie van het SumMmertimefestival en 
noodzakelijke aanpassingen toe. 
 

Programma 2021 
Eind 2020 en in de eerste maanden van 2021 zijn we als SumMmertime gestart met het organiseren 
van een programma, waarbij we ook samengewerkt hebben met andere organisaties. Binnen de 
mogelijkheden van het evenementenbeleid van de gemeente werden 7 zaterdagen voor de 
zomerperiode van 2021 in de steigers gezet, 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 een Molukse werkgroep. 
Helaas moest het bestuur, vanwege geldende Coronarichtlijnen, in juni aan deelnemers en andere 
betrokkenen berichten dat de geplande activiteiten van 24 juli tot en met 21 augustus geen doorgang 
konden vinden. Halverwege juli bleek dat ook de laatste twee zaterdagen eind augustus en begin 
september, namelijk de Molukse Dag en het Kunstfestival, niet door konden gaan vanwege 
beperkende maatregelen (zoals 1,5 meter afstand, maximale groepsgrootte, reserveren/registratie 
en gezondheidscheck). Voor ons als bestuur, en wij denken voor veel Gennepenaren, betekent 
SumMmertime een laagdrempelig evenement. Uitgangspunt is dat ons programma vrij toegankelijk 
kan zijn, dus zonder de destijds geldende Coronarichtlijnen. 
Ook de Kerstmarkt van 2021 kon niet doorgaan. Vrijwilligers, artiesten, sponsors en andere 
betrokkenen werden geïnformeerd. 
 
In de zomer van 2021 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. Na de zomerperiode zijn we “online’ gestart met evaluatie en de 
organisatie van SumMmertime 2022, rekening houdend met het evenementenbeleid én beseffend 
dat we nog geen grip hebben op het virus. De lockdown in 2020 en 2021 hebben vergaande 
consequenties voor ondernemers, waaronder de horeca, in Gennep. Dit noopt ons tot aanpassingen 
in de organisatie en het werven van benodigde sponsorgelden.  

 
Bestuurlijk 
Het bestuur bestond eind 2021 uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Arnold Jansen 
Secretaris:  Ella Lucassen 
Penningmeester: Michiel Ponjee 
Bestuursleden:  Marian Leideritz, Theo Roosenboom en Toos Pingen 
Adviseurs:  Mat Knapen en Ernst Lamers 
In oktober 2021 heeft Franks Smits zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. 


