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1.  Jaarverslag 2019- 2020 
 
Iovivat telde dit jaar 38  betalende volwassen leden,  
waaronder 2 ereleden te weten Tineke van Huis en Harm-Ydo Hilberdink, en 10 
jeugdleden 
 
Het bestuur van IOVIVAT bestond dit verenigingsjaar uit: 
 
Christine Strijker  (sinds 2017)  voorzitter 
Roger Veldman  (sinds 2019)  penningmeester 
Renate van den Broek (sinds 2018)  secretaris  
Jiska Sanders  (sinds 2018)  vice voorzitter  
Carla van der Moolen (sinds 2017)  alg bestuurslid 
 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft zes keer vergaderd, te weten op 3 november 2019, 15 
januari, 4 maart, 12 mei, 16 juni, 21 september 2020; en op 21 oktober en 23 
november 2020. 
 
 
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering uitgeroepen voor 18 maart 2020 is in verband 
met de corona maatregelen pas op 4 juni 2020 gehouden. 
 
 
Jaarvergadering 
De laatst gehouden jaarvergadering was op 10 oktober 2019 . 
 
 
Een bijzonder jaar 
Dit jaar was een bijzonder jaar. Op 15 maart 2020 ging Nederland in een 
'intelligente lockdown' in verband met het coronavirus. Dit heeft een sterk 
effect gehad op alle lopende voorstellingen en activiteiten van de verschillende 
commissies. Dit effect is door het gehele jaarverslag terug te vinden.  
Om de leden tijdens de lockdown toch onderling in contact te laten zijn, 
hebben we in het voorjaar twee digitale projectjes gestart.  
Ieder kon een eigen versie van een schilderij maken, in alle mogelijke varianten. 
We begonnen realistisch met het melkmeisje van Vermeer, maar er was ook 
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ruimte voor blote dames en heren en abstracte beelden.  
Daarnaast werd een theatraal estafette stokje doorgegeven d.m.v. op te lossen 
raadsels. Deze varieerden in moeilijkheidsgraad en vormgeving, maar waren 
altijd gelinkt aan het Iovivat verleden. 
 
 
Statutenwijziging 
In de jaarvergadering op 10 oktober 2019 is besloten het bestuur van 5 leden 
terug te brengen naar 3 leden. Hiervoor was wel een statutenwijziging nodig. Er 
was regelmatig overleg met de notaris om de stemming over deze 
statutenwijziging in coronatijd rechtsgeldig te laten verlopen. Maar dit is gelukt 
en op 31 augustus zijn de nieuwe statuten bij de notaris ondertekend en 
ingegaan. 
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2.  Producties  
 
Dit theater seizoen zijn er 3 produkties gestart. Maar is er helaas geen één tot 
uitvoering gekomen. Wel is een Challenge uitgevoerd. 
 
 
“Challenging the local” 
 
Iovivat deed mee aan de challenge van Keunstwurk. 
 
Eind 2019 deed Iovivat mee aan “Challenging the Local” een project over de 
toekomst van amateurtheater in Europa. Een terugkerende 
conferentie/bijeenkomst met presentaties, workshops en masterclasses onder 
leiding van (internationale) gastdocenten, waar geld geen rol speelt. 
 
In het kort kwam het er op neer dat wij onder leiding van een externe 
professionele regisseur een project gingen doen over het voortbestaan van 
theater en hoe een locale theatergroep cultuur kan blijven inbedden in de 
gemeenschap van de toekomst. 
Nou hebben wij niet echt een probleem met het vinden van leden, dus hebben 
wij er een andere invulling aan gegeven. Het bedenken en maken van de 
uiteindelijke voorstelling hebben we in ongeveer vijf repetities gedaan onder 
regie van Hnnng Michael Thomas. 
Zelfs een hele zaterdag hebben we gerepeteerd en ook heel veel nagedacht. 
 
Het idee van Hnnng Michael bleek een experiment met herhalende 
bewegingen die de voorbereiding van een amateurgroep op een voorstelling 
uitbeelden. Na een aantal herhalingen werd één van de acteurs uit de groep 
gehaald en werd er iemand uit het publiek in de herhaling gezet. Het 
experiment was om te kijken hoe deze persoon deel zou nemen aan de 
herhaling en daarmee hoe cultuur werd overgenomen. 
 
Het publiek op 13 december 2019 bestond uit Iovivat leden en een aantal 
(internationale) theatermakers. 
Voor de voorstelling aan is met het Iovivat publiek een combinatie van 
bewegingen ingestudeerd.  
Deze bewegingen werden op verschillende momenten ingezet. Door gebruik te 
maken van het briljante code woord HEK. Ook daarbij werd gekeken in 
hoeverre de bewegingen over werden genomen door het overige publiek. 
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Aan het eind maakten we ook nog geluiden... Toen we wijn gingen uitdelen 
wisten de toeschouwers dat het afgelopen was. Na afloop leek het extern 
publiek enthousiast over het experiment. 
 
Voor aanvang van de voorstelling was er een lezing over hoe je naar 
verschillende niveau’s van theater kunt kijken door Hans van Maanen.  
 
Het proces naar de voorstelling toe was wat ongestructureerd en het concept 
bleef wat vaag tot na de voorstelling. We hebben wel gelachen.  
 
Deelnemers: 
Regie:  Michael Thomas 
Spelers: Annemiek, Christine, Hesther, Johannes 
Chauffeur: Hesther 
 
 

“Het Huis van Bernarda Alba” (Garcia Lorca) 
 
Na de herfstvakantie van 2019 waren er audities omdat er meer spelers dan 
rollen waren. 
Begin november zijn we gestart met de volgende rolverdeling: 
Maria Josefa:  Geesje 
Bernarda:  Hanna 
Poncia:  Anka 
De meid:  Tineke 
Angustias:  Jiska 
Magdalena:  Nynke 
Martirio:  Renate 
Amelia:  Sanne 
Adela:  Hesther 
 
Regie:   Christine 
Productie:  Nynke en Hanna 
Vormgeving:  Annemiek 
 
Op 4, 5, 6 en 7 juni zou in de Blauwe Schuit in Winsum gespeeld worden, maar 
dat liep natuurlijk anders…. 
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Na het stuk verschillende keren te hebben gelezen, zijn we begonnen met het 
‘kennismaken’ met de personages, waarbij een ieder vanuit haar rol vertelde 
over de andere personages en geheimen prijsgaf van zichzelf. Ondertussen 
werden lakens, naaigerei en andere spullen bij elkaar gezocht die konden 
helpen om de sfeer van binnen zitten, hitte, lamlendigheid en verlangen op te 
roepen. 
Dat we toen ook al in een lockdown zaten konden we nog niet vermoeden… 
We hebben de eerste periode veel geïmproviseerd vanuit kenmerkende zinnen, 
vanuit motieven en doelen van de personages. Teksten werden aangepast na 
lezing, waardoor we vanaf januari konden beginnen met spelen met vaste tekst 
en gekende rollen.  
De groepsapp Het Huis draaide af en toe overuren met foto’s, vragen en 
opmerkingen waarin er steeds meer vanuit de personages werd gereageerd. 
In februari hebben we het proces gezamenlijk geëvalueerd met vragen als: hoe 
vinden we dat het tot nu toe gaat?  
Het voelde als heel bijzonder met alleen maar vrouwen bij elkaar. Er werd veel 
gedeeld en we waren een hecht team. We waren op de goede weg want steeds 
beter konden we de sfeer van het stuk pakken, de personages werden steeds 
duidelijker en in de vormgeving kwamen mooie ideeën voorbij. Er moest 
natuurlijk nog veel gebeuren dus volgde een strak repetitieschema, maar toen 
sloeg het noodlot toe: Anka werd ernstig ziek en opgenomen in het ziekenhuis.  
We hebben alle mogelijke scenario’s met elkaar doorgenomen, maar al vrij snel 
kwam uit de groep spelers dat we wilden wachten met spelen tot Anka weer 
beter zou zijn. De productie werd dus voorlopig stilgelegd en de Blauwe Schuit 
afgezegd. 
Daarna kwam corona waardoor we sowieso niet verder konden spelen. Anka 
bleek wel op te knappen, maar voorlopig nog niet te kunnen spelen en dus 
werd er in de maanden daarna weer nagedacht over hoe nu verder met de 
productie. Dan toch maar een vervangster voor Anka zoeken en het proces 
opnieuw met elkaar doorlopen zodat we na de vakantie weer konden starten 
op 1,5 meter?  Maar vlak voor de zomervakantie kwam het bericht dat mijn 
broer Ewout niet lang meer te leven had en heb ik als regisseur aangegeven 
‘Het Huis’ niet verder te willen en kunnen regisseren. 
 
Hoewel de productie dus niet is gespeeld, kijk ik als regisseur met dankbaarheid 
terug op een mooi en intensief proces waarin we elkaar als spelers maar ook 
als mens beter hebben leren kennen.  
En wie weet komt er een tijd waarin we dit prachtige stuk ‘Het Huis van 
Bernarda Alba’ nog eens kunnen spelen. 
 
Christine Strijker. 
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“Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een 
tafel die niet vrijkomt ” (Magne van den Berg) 
 
Het wachten is nog even totdat er een tafel vrijkomt. We zijn hongerig, maar 
zullen ons moeten behelpen met kroketten, die ons overig behoorlijk de neus 
uitkomen. 
 
Namens het hele productie team. 
Niels Smit Duyzentkunst (regie) 
 
Spelers: 
Maartje de Boer, Johannes de Bruijne, Geert Jan Herder, Gerard Hilbrants, 
Carla van der Molen, Marleen Paulissen , José Timmer, Roger Veldman. 
 
 
Jeugd productie: “Tijl Uilenspiegel” 
 
Joke Holwerda, onze jeugdregisseur van de afgelopen twee jaar, kreeg aan het 
begin van het toneelseizoen een nieuwe baan. Uiteraard heel mooi voor haar, 
maar wij moesten daardoor op zoek naar een andere regisseur. Dat bleek niet 
gemakkelijk, maar gelukkig vonden we tenslotte in Renate Dokter een 
opvolgster. Hoewel Renate geen ervaring had met het begeleiden van een 
jeugdgroep, wilde ze het graag proberen.  

Ook had ze geen bezwaar tegen het meedoen van kinderen ‘met een rugzakje’. 
Dat is helemaal in lijn met het uitgangspunt van Iovivat: iedereen moet in 
principe mee kunnen doen met toneelspel.  

Na de gebruikelijke bezoeken aan de basisscholen in Garnwerd en Ezinge, 
waren er (best opmerkelijk) negen aanmeldingen vanaf de Kromme Akkers en 
een aanmelding via een zusje op Op Wier. Maar tien kinderen was een mooi 
hanteerbare groep, dus begin november konden we 'los'!  

Er werd gerepeteerd in Feerwerd. Alle kinderen gaven aan graag toe te willen 
werken naar de uitvoering van een concreet stuk. Het kerkje van Oostum was 
al snel gereserveerd voor de voorstellingen in het voorjaar. Het stuk werd Tijl 
Uilenspiegel, door Renate en de spelers bewerkt naar een stuk waarin 
dagelijkse problemen voor de kinderen uit Garnwerd, Feerwerd en Ezinge 
werden aangekaart. Van parkeerproblemen tot milieuvervuiling!  

De ‘gezagsdragers’ (het publiek dat waarschijnlijk voor een groot deel zou 
bestaan uit ouders) werden stevig geconfronteerd met hun gedrag. 
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Tijdens de repetitieperiode bleek de combinatie van een onervaren 
jeugdregisseur, de ongedurige speelsheid van enkele kinderen en de nadruk op 
tekstkennis en eindresultaat in plaats van spelplezier niet altijd een gelukkige. 
Ordeproblemen leken de overhand te krijgen en volwassen leden zijn 
bijgesprongen. Op 11 maart escaleerde het toch. Er ontstond een handgemeen 
tussen twee Iovivatjes na afloop van de repetitie. Bijzonder, want juist die 
repetitie stond de voorstelling zo goed als... 

De andere kinderen namen dan ook vol trots en vertrouwen de prachtige 
folders van Johannes mee om uit delen in hun dorpen! Op het lijstje van Joske 
(productie, kleding en decor) stonden wat puntjes op de i: bloemen vastnaaien 
op de hoed, meer sieraden 'om te stelen', een klapspiegeltje en een zandloper 
(die had Hesther wel) en veel meer snoep kopen! De aanmeldingen van ouders 
via de website begon te lopen. T/m de technische doorloop, alles was gepland. 
We waren allemaal klaar voor de uitvoering op 5 april, dat was nog nooit zo 
vroeg gelukt!  

Maar de volgende dag, vanaf 12 maart, werd alles anders: COVID-19 bepaalde 
wat er in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd en de rest van ons land gebeurde.  

Weg waren de parkeerproblemen, geen rommel meer langs de weg, zelfs geen 
CO2-uitstoot (elk nadeel heb z'n voordeel?!). Tot een uitvoering is het niet 
gekomen. Tijl stierf een stille dood. Wat natuurlijk een enorme teleurstelling 
voor de kinderen is geweest na de intensieve repetities. 
 
Spelers: 
Luna Nooren, Finn Hoeve, Mark Keizer, Eline Nooren, Yrsa de Winter, Levi van 
der Veen, Mees Terwal, Fenke Viersma, Lotta Mulder, Minne van der Molen 
 
 
Artistiek team: 
Regie :    Renate Dokter 
Produktie:   Joske 
Grafische vormgeving:  Johannes 
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3.  Commissies 
 
De artistieke commissie  
De artistieke commissie bestond dit jaar uit: Anka (halverwege er uit) Gerro, 
Hesther, Johannes, Renate, Sanne en Hanna (beiden halverwege er in). 
 
In de eerste helft van het seizoen is de artistieke commissie regelmatig bij 
elkaar gekomen. Nog altijd gepaard met een voedzame maaltijd om het nuttige 
met het aangename te combineren. Er zijn plannen gemaakt voor het jaar 
2020-2021 en iets verder. Ook is al nagedacht over het jubileumjaar 2024. 
 
Maar vanaf maart lag ook bij deze commissie alles stil. Vanaf juni zijn 
aangepaste plannen gemaakt. Uiteindelijk hebben we op het kampeerweekend 
het project improvisatie/nostalgie gepresenteerd voor deze winter. Overleg 
ging daarna via zoom. Overige plannen zijn doorgeschoven, uitgesteld...en 
worden misschien afgesteld....  
 
De artistieke commissie heeft gelezen stukken voor alle leden inzichtelijk op de 
website geplaatst. De commissie wil nog steeds graag gevoed worden met 
inhoudelijke ideeën, over te lezen stukken of over projecten, die leven onder 
de leden. 
 
De jeugdcommissie 
De jeugdcommissie, bestaande uit Joske, Maartje en Marleen, heeft uit de 
ervaring van afgelopen seizoen lering getrokken voor de toekomst: 

 We zoeken een regisseur/regisseurs met ervaring en/of feeling met het 
begeleiden van jeugdgroepen 

 De regisseur(s) krijgt/krijgen het liefst een rol bij de werving van nieuwe 
jeugdspelers. Hij/zij kan/kunnen immers het beste aangeven wat er het 
komend seizoen staat te gebeuren. 

 De klik tussen kinderen en regie is daarnaast van groot belang. Een proefles 
of kennismakingsbijeenkomst wordt standaard 

 Spelplezier staat voorop. Uiteraard streven we naar een uitvoering, maar 
dat hoeft niet per se een stuk met alleen tekst te zijn 

 Ieder kind mag meedoen en krijgt een eigen, geschikte rol  

 Bij Iovivat is het regel dat het afgesproken bedrag voor spelbegeleiding/ 
regie steeds INCLUSIEF btw is. Dat moet wel expliciet gemeld worden aan de 
regisseur, anders schept dat verwarring en gedoe achteraf.  
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Het verheugt ons om bekend te kunnen maken dat twee van onze eigen leden - 
José Timmer en Gerro van Dijk- de uitdaging op zich hebben genomen het 
komende seizoen met frisse moed en (her)nieuw(d) elan een en liefst twee 
nieuwe jeugdgroepen kennis te laten maken met (toneel)spel in allerlei 
vormen. 

 
De kascommissie 
De commissie bestond dit jaar uit Joske en Roger. Aangezien Roger 
penningmeester werd, is hij vervangen door Michiel. 
 
De commissie rederijken 
Het verslag van deze commissie begon met een valse start. Namelijk de 
volgende mail:  
 
“Namens de dames Gorter, de Hoop en Willemsen - ik ben zo vrij - deel ik mee 
dat deze commissie het afgelopen boekjaar nul activiteiten heeft verricht. 

Althans ik kan me niets herinneren ?. 

Hartelijke groet, commissielid, Johan Pattje. “ 
 
Waarna de dames dit beeld gecorrigeerd hebben, want de commissie was wel 
degelijk actief. 

Dit afgelopen jaar hebben we twee avondjes had, beide bij café Hammingh. 
De eerste was in december en als thema hadden we “Grenzen” gekozen. 
Nog voor die tijd kwam er een vraag van de dorpsvereniging of Iovivat een 
bijdrage kon leveren aan de 4/5-meiviering ter gelegenheid van 75-jaar 
bevrijding. We hebben toen het thema uitgebreid tot “Grenzen en Bevrijding”. 
Met 11 aanwezigen toverden we een afwisselend programma bij elkaar met 
proza, poëzie, memorisatie, improvisatie en vrije bijdrage. Veel bijdragen 
waren zeer geschikt voor de 5-meiviering.  
In februari was de tweede avond, met 6 aanwezigen nog intiemer dan de 
vorige keer, maar niet minder divers en boeiend. Het thema bleef nog actueel 
in verband met de 4/5-meiviering, maar wel met de suggestie om grenzen te 
overschrijden.  
En toen sloeg de corona toe en kwamen er geen rederijkersavondjes meer en 
ook de viering van de bevrijding ging niet door.  
En nu bepaalt de Corona onze grenzen en over de bevrijding daarvan is niets te 
zeggen. 
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De prijzenkastverhuiscommissie 
De P.C. is niet bijeen geweest.  
Geen nieuws van onze commissie. 
 
De kledingschuurcommissie 
Ook de kledingcommissie, Annemiek, Gert en Marjan, zat dit jaar in een 
lockdown. 
Er is eind 2019, begin 2020 gewerkt aan en gezocht naar sombere kleding voor 
het huis van Bernarda Alba. 
Helaas heeft het jaar zich in deze stemming voortgezet en is ook de 
kledingcommissie tot stilstand gekomen. 
Zwaarmoedig en somber, maar met hoop, kijkt de kledingcommissie naar de 
toekomst. 
 
Wij hopen in 2021 menig Iovivat-lid op te fleuren met textiel spektakel! 
 
Mét ADAK afgesproken in juli vorig jaar of ADAK wederom gebruik zou kunnen 
maken van de kledingruimte en huren vanuit de kledingopslag in 2020. 
Overlegd met een lid van het bestuur en goed gekeurd. Vorig jaar was de helft 
van de huur van de kledingopslag terug verdiend door verhuur van ruimte en 
kleding. 
Echter de Corona kliefde door alles heen en het verzoek van Carex was, en is: 
zo weinig mogelijk betrokkenheid van de ateliers t.o.v. de bewoners i.v.m. 
Coronabesmetting. 
Echter na de Lockdown ging het goed en er waren weinig Corona besmetting in 
het noorden. Dus we eigenden ons meer ruimte toe. Door toedoen van Gerro 
en Jose, werden we voortreffelijk voorzien van kleding en accessoires bij het 
Ioviatweekend, wat zeer geslaagd was. Toen ik dit allemaal zag en de manier 
hoe de kleding gebruikt werd, was ik blij met onze opslag. De opslag is zeker de 
moeite waard. Nu afwachten hoe dit jaar en het voorjaar 2021 verloopt. 
Hopelijk kunnen we weer los. Nog ff niet. 
 
De PR commissie 
Het verslag van de PR commissie is kort en krachtig: 
In verband met het stilvallen van alle activiteiten in maart 2020 door COVID-19 
heeft de PR commissie in het verenigingsjaar 2019-2020 geen enkele daad 
gesteld. 
De commissie bestond uit Marleen, Nynke en Johan. 
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De kaasfonduecommissie 
Hierbij het jaarverslag van de-.- ..-.  -.-. over de stiekeme bijeenkomst van 
Iovivat op 18 januari 2045. Wederom is het ons gelukt onder de radar van 
Normen en Waarden 2037 bijeen te komen om de cultuur hoog te houden, 
zonder een traceerbaar spoor achter te laten. Zelfs geen kaasslierten. Onze 
geheime berichten vooraf bleken nergens onderschept. Niemand was 
onderweg gevolgd of opgepakt bij het volgen van de route langs onze geheim 
agenten. Allen die aangemeld waren konden bij de entree gecheckt worden op 
de juiste identiteit. Op één na. De burgemeester van de Vrijstaat Oostum had 
uiteraard de in Nederland verplichte microchip nooit laten inbrengen, maar dit 
kleurrijk figuur was zo uniek dat er geen twijfel mogelijk was aan zijn 
authenticiteit. En er waren trouwens ook nog een paar Stiekema schimmige 
geesten aanwezig die ook zonder entreecontrole binnen zweefden. Maar 
verder was het een zooitje ongeregeld als vanouds met all souls accounted for. 
 
Toch zullen wij voor de veiligheid géén namen of locaties noemen in dit verslag. 
De enige agent die ons opspoorde bleek bij nader inzien wel van cultuur te 
houden en heeft de pet en knuppel aan de wilgen gehangen. Gelukkig maar, 
want de term ‘cultuur’ bleef soms maar moeilijk plakken op de diverse 
presentaties. Wij zijn nog immer aan het nadenken wat de culturele waarde 
van de bejaardenluier in rolstoel is, en op dat moment konden we éven vatten 
waarom een van onze spoorloos verdwenen leden zelf niet durfde te komen en 
zijn zoon maar gestuurd had. Gelukkig bleek die net zo lekker te kunnen 
meezingen met het twee maal herhaalde lied, want over dít staaltje cultuur 
was men zo tevreden dat de schrijver en zijn gitaar om een hartgrondige BIS 
gevraagd werd. Sowieso waren we bar muzikaal bezig, want niet alleen zingen, 
maar ook rappen levert binnen Iovivat geen enkel probleem op. Yo. 
 

Ons translid kwam ook voor de laatste keer langs, ze kon nog één keer bij ons 
zijn. Binnenkort gaan de voetjes eraf en is ook de laatste fase voltooid en kan 
ze als volwaardig zeemeermin eindelijk het inmiddels behoorlijk ondergelopen 
Nederland volop gaan benutten. Toch wel fijn nu het wat voller raakt op het 
overgebleven land dat één van onze leden zich zo inzet voor de kolonisatie van 
Eos 7 en daar goede stappen zet op weg naar het supergalactisch 
ruimtevergroenen en cosmostuinieren. 
Bijna waren we haar met meerdere leden gevolgd, want wow, wat werden we 
royaal voorzien van sky-high pilletjes… 
Toch waren de leden ook weer stil te krijgen, een goed gevulde verzetskrant 
met de hoogtepunten van Iovivat door de jaren heen werd met menig glimlach 
bekeken. 
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We zien jullie graag een volgende keer weer, al zal het even moeten wachten: 
er zijn meer dreigingen dan Normen en Waarden 2037 die een kaasfondue plat 
dreigen te kunnen leggen. Hopelijk duurt dat niet te lang, want die petitie om 
Zuid Limburg aan Landstaat Vlaanderen aan te bieden in ruil voor de Ardennen 
had ook nog niet genoeg handtekeningen verzameld. 
 
Met amicale kazige groet,-.-  ..-. -.-. 
 
De kaascommissie bestond dit jaar uit Jiska, Sanne en Tinke 
 
Fotocommissie analoog 
Wij hebben twee jaar geleden een prachtig fotoalbum gemaakt met 
achterstallige foto’s en we zijn het er met z’n drieën, Magreeth, Tineke en 
Wies, over eens dat het zo goed is. 
 
Fotocommissie digitaal  
In 2019 is de digitale fotocommissie (bestaande uit Gerro en Nynke en 
onofficieel uitgebreid met Johannes) een aantal keren bij elkaar geweest. Er is 
een begin gemaakt met het digitaliseren van de foto's uit de plakboeken die er 
in de loop der jaren van Iovivat-voorstellingen zijn gemaakt. Daarnaast is een 
deel van het overige analoge fotomateriaal dat de fotoboeken niet heeft 
gehaald verzameld en gedigitaliseerd. 
Tegelijkertijd heeft de commissie een digitaal archief aangelegd dat bestaat uit 
foto- en videomateriaal van Iovivat, gesorteerd op voorstelling en op jaartal. 
Er is een externe harde schijf aangeschaft waarop het archief wordt 
bijgehouden. Dit is een proces dat nog steeds voortduurt en al het nieuwe 
materiaal is/blijft welkom. Het gaat niet alleen om foto's en video's van 
voorstellingen van Iovivat, maar ook om flyer/posterbestanden, foto's of ander 
materiaal van kampeerweekenden, kaasfondues, ludieke acties enzovoorts. 
Het is ook de bedoeling dat de digitale tijdlijn van Iovivat op de website door 
middel van een selectie van het verzamelde materiaal weer goed bijgehouden 
gaat worden. 
 
Inmiddels is er een grote hoeveelheid materiaal verzameld, gedigitaliseerd en 
gearchiveerd. De Artistieke Commissie gaat in 2020 een deel van het materiaal 
gebruiken voor de invulling van de donderdagavonden. 
 
Tenslotte heeft de digitale fotocommissie van het bestuur in 2020 de opdracht 
gekregen om aan de hand van al het bestaande video- en fotomateriaal een 
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promofilm te maken deze kan gebruikt worden voor subsidie-aanvragen, voor 
PR doeleinden en voor presentaties aan instanties die iets willen weten over 
Iovivat. Dit hopen we in 2021 te realiseren. 
 
De kampeercommissie 
Ondanks corona heeft de kampeercommissie - bestaande uit Joske Kluvers, 
Jose Timmer, Carla van der Molen en Gerro Dijk - in 2020 weer een 
kampeerweekend georganiseerd. Dat er grote behoefte onder leden was om 
samen te komen, bleek uit de hoge opkomst! Ruim 20 leden waren op het 
hoogtepunt tijdens de zaterdagavond aanwezig in de tuin van Geesje op 
Schouwerzijl. Andere leden waren weliswaar niet live aanwezig vanwege 
corona, open monumentendag of andere bezigheden, maar waren wel nauw 
betrokken en boden hulp. 
 
De familie Stiekema ontving de leden op vrijdag 11 september. Hun nieuwste 
bedrijfje, Stiekema Sfeerbeheer, werd gepresenteerd. Na mislukkingen in de 
evenementenbranche, de reissector en daklozenzorg, hebben de Stiekema’s in 
deze coronacrisis een goudmijntje in handen: hoe organiseer ik een 
kampeerweekend op 1,5 meter met de juiste hygiënevoorschriften en 
omgangsvormen. De familie Stiekema wil haar dank uitspreken voor de 
voortreffelijke wijze waarop iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels heeft 
gehouden waardoor er een fantastisch leuk weekend kon volgen. 
 
Alle aanwezige leden werden onderverdeeld in 4 groepjes die elk een eigen 
thema hadden.  
Aan de hand van de thema’s ‘first dates, the afterparty’, ‘politiek blond’, 
afgedankte zomergasten’ en ‘Loerelul en Lorelei loeren samen lekker vrij’ werd 
er zaterdag hard gewerkt om improvisaties van circa 15-20 minuten neer te 
zetten met beweging en muziek als extra voorwaarden! Zaterdagavond werden 
deze vaak hilarische kleine voorstellingen gepresenteerd in de buitenlucht! 
 
Uiteraard werd er verder ouderwets gezamenlijk gegeten en gedronken 
rondom het kampvuur. Minstens zo belangrijk voor de club, in tijden waarin we 
elkaar nauwelijks hebben gezien het afgelopen half jaar. Dit werd 
onderschreven door de Artistieke commissie die haar plannen voor het najaar 
zaterdagavond ook nog presenteerde en daarmee aansloot bij het 
improvisatie-karakter van het kampeerweekend! Iedereen nogmaals bedankt 
en laten we het kampeerweekend met z’n allen weer in ere houden! 
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Vrienden van Iovivat commissies 
Chaos, 
 
Overal. 
 
Voor 
 
Iovivat 
 
Donateurs? 
 
 
Check: 
 
Onze 
 
Ranken 
 
Onveranderd, 
 
Nog 
 
Altijd. 
 
Oftewel: geen nieuwe donateurs of vrienden dit jaar. De reden kunt u zelf 
uitpuzzelen uit de eerste letters van de woorden hierboven genoemd.  
De commissie bestond dit jaar uit Christine, Jiska en Sanne. 
 
Renate van den Broek 

Secretaris rederijkerskamer Iovivat 

16 oktober 2020 
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4.  Jaarverslag penningmeester - jaarrekening 2019-2020 
 
De penningmeester heeft zijn taak aanvaard, officieel met ingang per 1januari 
2020. 

Door alle gedoe met in- en overschrijvingen van de bevoegdheden was de 
penningmeester pas operationeel vanaf maart. Ik wil de vorige interim 
penningmeesters Christine en Niels bedanken voor hun extra inzet tot maart. 

Door verschillende oorzaken zijn de opgang gebrachte producties stop gezet. 

Ook de jeugd werd ter elfde ure geannuleerd. De reserveringen zijn terug 
betaald. 

Het saldo van de vorige jaarrekening is in plaats van tot, t/m 01-10-2019, de 
eerste termijn voor Carex is daarbij al inbegrepen, vandaar dat Carex nu voor 
11 maanden staat vermeld. 
De inkomsten en uitgaven zijn opgenomen in de jaarrekening. Het boekjaar 
loopt volgens de nieuwe statuten officieel van 30 september tot 01 oktober. 

Binnen die termijn valt het kampeerweekend 2020, daarom is de afrekening 
nog verstuurd vóór 1 oktober. Gerro bedankt voor de berekening hiervan. 

Gebleken is dat het kampeerweekend in de kerk van Garnwerd in 2019 niet is 
berekend, de deelnemers krijgen hierover alsnog een nota gepresenteerd 
147,27:11= 13,38  

Iovivat heeft vaste onkostenposten, de huur voor de kledingopslag, de 
bankkosten, de verzekering, de website. Dat betekent, dat Iovivat een 
besteedbaar bedrag heeft van 2350,=.per jaar. 
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Met de inkomsten van de contributie, verhuur kledingruimte, aan de ene kant 
en met alle onkosten [en nog 1500,= regie jeugd, van het vorige boekjaar] aan 
de andere kant hebben we nu per 01-10-2020 een negatief resultaat van  
1640,07. Hierbij dient aangetekend te worden, dat de verhuur van de 

kledingruimte dit jaar ook geannuleerd werd. 

De jeugd heeft een negatief resultaat van 32,20 vermeerderd met nagekomen 
onkosten 54,25 en de nagekomen rekening huur dorpshuis Feerwerd 238,=.  
Het totaal negatief resultaat is 324,45. 

Het vermogen van de rederijkerskamer Iovivat is nu per 01-10-2020: 8.259,=. 

Roger Veldman 

Penningmeester rederijkerskamer Iovivat 

21-10-20202 


