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Jaarverslag 2020- 2021

Iovivat telde dit jaar 38 betalende volwassen leden, 
waaronder 2 ereleden te weten Tineke van Huis en 
Harm-Ydo Hilberdink. Dit jaar waren er geen jeugdleden.

Het bestuur van IOVIVAT bestond dit verenigingsjaar uit:
Jiska Sanders (sinds 2018) voorzitter
Roger Veldman (sinds 2019)  penningmeester
Renate van den Broek (sinds 2018)  secretaris

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft  5 keer vergaderd, deels digitaal. Te 
weten op 23 nov en 30 nov in 2020. En 20 jan, 24 mei, 
en 20 sept in 2021.

Jaarvergadering
De jaarvergadering was gepland op 21 oktober 2020. 
I.v.m de juist in die week sterk oplopende corona 
besmettingen in het Noorden is deze uitgesteld en 
uiteindelijk op 10 december 2020 gehouden. Hierbij 
kregen alle leden mondkapjes in de bekende Iovivat 
kleuren.

Wederom een bijzonder jaar
Dit jaar was wederom een bijzonder rustig jaar. Na de 
lockdown i.vm. het coronavirus in voorjaar 2020 ging in 
de herfst van 2020 Nederland opnieuw in lockdown. 
In december leek er, met maatregelen, iets meer 
mogelijk, maar in januari 2021 stopten alle activiteiten 
weer tot juni 2021.

Hierdoor zijn er dit jaar geen producties geweest en 
stonden de activiteiten van de verschillende commissies 
op een laag pitje. Dit effect is door het gehele jaarverslag
terug te vinden. 
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PRODUCTIES 

In het voorjaar van 2020 is één productie gestart. “Alida 
Pott, herinneringen aan een onbekende”. Aangezien de 
speeldata echter na 1 okt 2021 vielen, zal deze productie
in het volgende jaarverslag over 2021/2022 worden 
meegenomen.

Daarnaast zijn er een aantal kleine projecten geweest.

“Terugkijk- en Improvisatie avonden”

Dit project ontstond vanuit de behoefte 'iets' te doen, 
samen te spelen. Zonder de financiële risico's  van een 
productie aan te gaan ivm steeds wisselende 
coronamaatregelen en beperkingen aan 
uitvoeringsmogelijkheden.  
Daarnaast was er de behoefte om opnames van eerdere 
voorstellingen gezamenlijk terug te kijken. En zie daar: 
het project was geboren. Acht avonden improvisatie 
afgewisseld met acht avonden terugkijken.

Op de terugkijkavonden zouden we film en foto materiaal
bekijken op groot scherm. Thematisch geordend rondom 
o.a. muziek, kaasfondue, kleding en decor. Met het idee 
vanuit de inspiratie van het terugkijken ter plekke te 
improviseren. De eerste avond, op 26 nov 2020,was er 
genoeg belangstelling. Toen bleek dat een toelichting op 
de stukken en kortere fragmenten wellicht nodig waren 
op een volgende avond. Zeker voor leden die er niet bij 
waren geweest.  Alleen kwam deze vervolg avond er 
nooit omdat er vanaf januari 2021 strengere 
coronamaatregelen golden.

Esther de Jonge werd aangetrokken om de improvisatie 
avonden te leiden. Op de 1e avond, op 3 dec 2020, 
kwamen 19 mensen bijeen in Ezinghe. We konden 
eindelijk weer eens samen spelen, lachen, ontdekken, 
genieten. De 2e avond ging niet door omdat Esther zelf 
met corona besmet was. En helaas kon in 2021 het 
project niet worden voortgezet ivm de eerder genoemde 
strengere coronamaatregelen. 
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In september 2021 is het improvisatie gedeelte van het 
project  nieuw leven ingeblazen en waren 3 
bijeenkomsten gepland. Door de lage opkomst zijn deze 
helaas niet door gegaan. En zo ging het project 'terugkijk-
en improvisatie avonden' als een nachtkaars uit . 

   “Jeugd “  

Afgelopen Verenigingsjaar stond vrijwel geheel in het 
teken van COVID-19 en als gevolg daarvan hebben er 
vrijwel geen activiteiten plaatsgevonden. Alhoewel er 
verwoede pogingen gedaan zijn. Omdat vrijwel alles in 
het licht heeft gestaan van het daadwerkelijk kunnen 
starten met een jeugdgroep, betreft dit verslag daarom 
zowel de activiteiten van de jeugdcommissie als van het 
jeugdtoneel.

Na het wat minder goed verlopen seizoen 2019-2020 – 
met o.a. geen uitvoering door COVID – hebben José 
Timmer en Gerro Dijk met enthousiasme de uitdaging op 
zich genomen om met nieuwe kinderen het jeugdtoneel 
weer stevig neer te zetten. Door COVID was het niet 
mogelijk de scholen in persoon te bezoeken. De 
jeugdcommissie heeft daarom alle scholen benaderd met
de vraag of ze kinderen en ouders via de mail wilden 
benaderen met een door José en Gerro gemaakt filmpje 
en met een flyer van de jeugdcommissie. Dat is door de 
scholen goed opgepakt en heeft een groep van 10 
kinderen opgeleverd in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. 
Moeilijk, maar niet onmogelijk volgens José en Gerro. Ze 
wilden de uitdaging wel aangaan.

De kennismakingsmiddag zou op 21 oktober 2020 
plaatsvinden in het dorpshuis van Ezinge, maar is door 
de jeugdcommissie afgezegd omdat een van beide 
regisseurs ziek was en er maar 5 kinderen konden 
komen. Even dreigde een volgende bijeenkomst nog in 
het water te vallen door een verplichte sluiting van alle 
openbare ruimtes, maar gelukkig kon hij – zonder ouders
- toch nog doorgaan op 3 november 2020.  José en 
Gerro hebben actieve toneelspelletjes gedaan met de 
aanwezige kinderen en de commissie kreeg enthousiaste
reacties. 
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Nu bleek dat er enkele kinderen waren met nog meer 
activiteiten op de woensdagmiddag en het niet 
gemakkelijk zou worden een tijdstip voor de repetities te 
bepalen. Daarnaast haakten twee oudere kinderen af 
omdat er te weinig leeftijdgenootjes waren en een 
moeder wilde eerst kennis maken met de regisseurs 
voordat ze toestemming gaf. Gelukkig kwamen er ook 
weer twee kinderen bij na een nieuwe mailing onder de 
jongere groep en een oproep van de jeugdcommissie 
aan de leden om in de eigen kennissenkring te werven.  

Op 24 november 2020 konden José en Gerro eindelijk 
beginnen met zes kinderen, maar hopelijk zou de groep 
uitgroeien tot acht. Door de regisseurs is daarom 
voorgesteld dat als het bij zes kinderen zou blijven, niet 
toe te werken naar een klassieke uitvoering van een stuk,
maar bijvoorbeeld alleen een presentatie aan de ouders.

Omdat niemand kon voorzien hoe lang we met 
beperkende maatregelen zouden moeten leven, heeft de 
jeugdcommissie, in overleg met de regisseurs, eind 2020
een subsidieaanvraag opgesteld voor de gemeente 
Westerkwartier. Bijvoorbeeld voor het maken van een 
film met de jeugdgroep, die volgend seizoen ook bij de 
werving gebruikt zou kunnen worden. De gemeente heeft
de aanvraag gehonoreerd met een bedrag van € 505. De
subsidie is met de toekenning ook meteen definitief 
vastgesteld.

Om een lang verhaal kort te maken: vanwege alle 
maatregelen die genomen werden in het kader van de 
pandemie hebben de kinderen uiteindelijk maar 1 of 2 
keer een bijeenkomst gehad. Eind februari is in overleg 
met de regisseurs besloten om de knoop door te hakken 
en de kinderen te laten weten dat we dit seizoen niet 
meer zouden beginnen. Het bestuur heeft daarop 
besloten ook geen contributie te heffen dit 
verenigingsjaar. Een afsluitende bijeenkomst voor de 
zomervakantie met de kinderen én vriendjes en 
vriendinnetjes bleek helaas niet haalbaar. Wel hebben de
regisseurs alle kinderen bericht dat ze volgend seizoen 
met evenveel enthousiasme weer opnieuw zullen 
beginnen!
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   “Buitenspelen “  

Door de coronapandemie was IOVIVAT vanaf 2020 
letterlijk buitenspel gezet. Repetities en voorstellingen  
waren allemaal afgelast en het was praktisch onmogelijk 
om bij elkaar te komen. Nou ja, bijna onmogelijk: Een 
paar enthousiaste IOVIVAT’ers in de personen van 
Carla, Nynke en Gerro bedachten een ludieke manier om
iedereen toch weer eens te kunnen zien. Op 28 maart 
2021 organiseerden zij op de meest gure en 
regenachtige dag van het jaar een theatraal buiten-spel. 
In 12 tuinen van Iovivat’ers werd door hen een korte 
voorstelling  gespeeld, waarin fysiek en figuurlijk Hoop 
werd gebracht naar de 2 Iovivat leden die in iedere tuin 
aanwezig waren. De reacties na afloop waren 
hartverwarmend en een teken hoe welkom een beetje 
Hoop in deze rare tijden was.

“Zomerzotheid “  

Enkele maanden later kreeg dit initiatief een vervolg, 
waarbij de leden dit keer vooral zelf aan het werk werden
gezet. Omdat de maatregelen wat versoepeld werden en 
veel leden al gevaccineerd waren, was het mogelijk om 
iets te kunnen organiseren op Oostum, waardoor we als 
groep weer bij elkaar konden komen. Een aantal leden - 
Roger, Hanna, Carla en Gerro -  kwamen bijeen om te 
kijken wat er veilig kon worden georganiseerd. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een avond Zomerzotheid. 
De opgegeven Iovivat’ers kregen van te voren een eigen 
dialoogtekst en rol toegestuurd. Op de avond zelf werden
ze gekoppeld aan iemand anders met dezelfde 
dialoogtekst en de andere rol. Dit resulteerde in de 
presentatie van 10 hilarische dialogen die in de kerk, op 
de kansel, op het kerkhof en zelfs op de wc werden 
gespeeld. Het was geweldig om te zien hoe iedereen met
een korte tekst, een paar simpele attributen en wat gekke
kledingstukken een prachtige mini-voorstelling wist neer 
te zetten.

Kortom, 2 mooie initiatieven in Corona-tijd, waarbij we de
laatste zeker vaker uit de kast kunnen trekken in tijden 
waarin een deel van de leden speelt en een ander deel 
niet mee doet.
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COMMISSIES

De artistieke commissie 

Momenteel bestaat de Artisiteke commissie uit zes leden:
Gerro, Hanna, Hesther, Johannes, Renate en Sanne. 
Om Coroniale redenen is de Artistieke commissie dit 
seizoen wat minder bij elkaar gekomen. Op de 
bijeenkomsten die wel plaatsvonden zijn we door 
voorbehoedende maatregelen onbesmet ontvangen.
Het Alida Pott project is in artistiek opzicht, al zeggen we 
het zelf, succesvol afgesloten en lijkt precies tussen de 
golven door te zijn gepland en ook de voorbereidingen 
voor het stuk met Hiepie zijn begonnen. Op 28 oktober 
2021 is het stuk gezamenlijk gelezen.
Verder borrelen er wat ideeën op voor groepsavonden en
borrelen we wat om ideeen voor het jubileum in 2024 te 
krijgen.
Ook met plannen voor na de Apocalyps(o) zijn we bezig.

Fotocommissie digitaal 

De fotocommissie digitaal, bestaande uit Gerro, 
Johannes en Nynke, is in het afgelopen jaar  drie keer bij 
elkaar gekomen om foto's te bekijken en te digitaliseren. 
Ook hebben we gekeken naar het digitale beeld archief.
Bij de eerste terugkijkavond bijeenkomst in Ezinge is dit 
digitale film materiaal gedeeltelijk getoond.
Nog niet alle fotoboeken zijn gedigitaliseerd.

Er zijn harde schijven besteld om dit digitale materiaal 
veilig te stellen.
Er heeft al wél een sortering plaats gevonden op jaartal, 
maar nu moeten we een volgende stap maken en dat is 
het selecteren van de foto's en bepalen welke er op de 
website komen en welke voor andere doeleinden 
gebruikt kunnen worden.
Het is gewenst als leden een kopie van de foto-schijf 
(harde schijf) op hun eigen computer plaatsen, zodat er 
meerdere backups zijn.
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De kledingschuurcommissie

Dit 3/4 Coronajaar was rustig jaar totdat de 
coronamaatregelen werden versoepeld en zodoende de 
theater-locatie-producties losbarstten.
Wij hebben voor € 200,00 Middeleeuwse kleding kunnen 
verhuren voor de voorstelling Onsta van Kunstvloed in 
Sauwerd. Een produktie waar Ben voor de regie tekende.

Verder heeft IOVIVAT zeer succesvol Alida Pott 
gespeeld, waarvan de kleding bijna geheel uit de 
voorraad van Iovivat gebruikt is voor de voorstelling. 

Meer is er niet te melden, hopelijk gaat het volgend jaar 
nog beter.
De kledingschuurcommissie bestond dit jaar uit 
Annemiek, Gert en Marjan.

De PR commissie

De PR commissie, bestaande uit Johan, Marleen en 
Nynke, is in het afgelopen jaar niet samen gekomen.
Er zijn wel een aantal PR-activiteiten geweest.

We hebben in mei 2021 onze Vereniging op FaceBook 
betaald gepromoot in het kader van de Anjeractie .
Jiska heeft de digitale collecte van het Prins Bernhard 
cultuurfonds georganiseerd. Hiermee is 652,50 euro 
opgehaald. 
Er is een tekst gemaakt over de jeugd en over Alida Pott 
voor de website van de Dag rond cultuur in het 
Westerkwartier. Renate heeft op 2 oktober een stand 
bemand op deze Cultuurmarkt in Leek. Michiel was van 
plan haar daarbij bij te staan, maar kreeg onderweg 
helaas een pijnlijk fietsongeluk. 
We waren in Leek opvallend aanwezig met allerlei 
promotiemateriaal, 2 grote Ploeg schilderijen en 
Ploegkleding. Daar bleek dat we wat naamsbekendheid 
nog veel te winnen hebben in deze nieuwe gemeente.

Tijdens de voorstellingen van Alida Pott in oktober 2021 
zijn er weer 17 nieuwe inschrijvingen geweest t.b.v. de 
mailinglijst en zijn er “Vrienden van”flyers afgenomen. 
Vanuit onze rol is niet zichtbaar wat voor positieve 
uitwerking dit zal hebben.
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Vrienden van IOVIVAT commissie

De enige activiteit van deze commissie was het 
benaderen van de Vrienden zodra de kaartverkoop van 
Alida Pott online kwam. Meerdere Vrienden hebben 
daarop gereageerd en een kaartje besteld.
De commissie bestond dit jaar uit Christine, Jiska en 
Sanne.

De jeugdcommissie

De jeugdcommissie, bestaande uit Joske, Maartje en  
Marleen, heeft het verslag van de jeugdcommissie 
gemixed met het verslag over de jeugd productie. 

De kascommissie

De commissie bestond dit jaar uit Johan en Michiel.

Commissies die niet actief waren dit jaar:

De commissie rederijken

Geesje, Johan en Wies

Fotocommissie analoog

Margreeth, Tineke en Wies

De kaasfonduecommissie

Jiska, Sanne en Tinke

De prijzenkastverhuiscommissie

Johan en Tineke

De kampeercommissie
Hiervoor  waren geen commissie leden 
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Renate van den Broek

31 oktober 2021

11


