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Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Theater & Cultuur Hertme. Dit beleidsplan is tot 

stand gekomen na een aantal brainstorm- c.q. discussiesessies. In eerste instantie is gestart met 

een brainstormsessie met het bestuur. Vervolgens zijn de resultaten van deze sessie uitgewerkt 

en input geweest voor een discussie in het bestuur. De uitkomsten van deze discussie zijn 

uitgewerkt in het onderliggende beleidsplan. 

 

Het beleidsplan bepaalt enerzijds de actiekalender voor het bestuur van de Stichting Theater & 

Cultuur Hertme. Anderzijds is het ook een kader voor de diverse werkgroepen die onder het 

bestuur hangen en die de diverse evenementen organiseren. De filosofie van het bestuur ten 

aanzien van de werkgroepen is vrijheid in verbondenheid. Dit houdt in dat de werkgroepen 

zelfstandig de evenementen organiseren, maar zich daarbij wel houden aan het kader dat in het 

beleidsplan geschetst is. 

 

Het beleidsplan beslaat de periode 2023 tot en met 2025. Afhankelijk van de door het bestuur 

bepaalde prioriteit worden de verschillende plannen in een actiekalender opgenomen en er zal 

jaarlijks op worden toegezien dat de plannen conform de agenda worden uitgevoerd. Eind 2025 

wordt het beleidsplan getoetst op de mate waarin de plannen zijn gerealiseerd en de doelen zijn 

gehaald. Ook zal dan bekeken worden of een nieuw beleidsplan wordt gemaakt of dat het 

bestaande met aanpassingen kan worden doorontwikkeld. 
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Missie 
Onze missie geeft aan waarom onze stichting bestaat. Wij ontlenen hier onze identiteit aan. 

(Nieuwe) bestuursleden en ook commissieleden moeten zich hieraan committeren. Veel ideeën 

landen beter of discussies verlopen soepeler als ieder bestuurs- en/of commissielid deze missie 

op het netvlies heeft. 

 

De missie van Stichting Theater & Cultuur Hertme is: 

Wij willen een gastvrij, onderscheidend podium met een divers cultureel aanbod zijn, waarbij 

wij het Openluchttheater en bijhorende Spookhoes in stand willen houden en waar mogelijk 

willen verbeteren en verfraaien. 

 

 

Ambitie 
In onze ambities geven we aan wat we willen, waar onze plannen en ideeën aan moeten 

voldoen. Onze ambities zijn in zekere zin in twee categorieën onder te verdelen, namelijk 

ambities die de rode draad vormen in wat we willen bereiken en ambities die voorwaardelijk zijn 

voor een goed functionerende stichting. 

  

Hoofdlijn-ambities: 

• Wij willen inzetten op de kwaliteit van onze evenementen 

Wij zetten vooral in op de kwaliteit van de evenementen en niet op de kwantiteit. Het 

programma moet divers zijn en zich richten op verschillende doelgroepen. We willen 

daarbij ook ruimte blijven houden voor kleinschalige initiatieven. Ook willen we ons 

beperken wat betreft frequentie van evenementen van gelijke soort. 

• Wij willen theater en cultuur laagdrempelig in de samenleving brengen 

Onder theater verstaan we het geheel aan podiumkunsten in brede zin. Wij staan open 

voor brede, culturele invulling.  

• Wij willen uitstraling en stijl benadrukken 

Bij onze evenementen en bij plannen ter verbetering of verfraaiing van ons theater 

kiezen we voor kwaliteit en stijl. De uitstraling van de evenementen en het theater is een 

belangrijke graadmeter voor hetgeen wij creëren en organiseren. 

• Wij willen zorg hebben voor de omgeving 

Bij zorg voor de omgeving denken wij aan zorg voor het dorp en de gemeenschap 

Hertme, waarbinnen het Openluchttheater een belangrijke plaats inneemt. In het 

bijzonder richten we ons op verbinding met de verschillende verenigingen/stichtingen en 

instanties (zoals kerk en school) in Hertme, waar we op een goede manier mee willen 

samenwerken. Ook denken wij aan zorg voor de omgeving van het Openluchttheater 

zoals het kwalitatief op niveau houden van het bos en het omliggende terrein. Verder 

willen we er ook zijn voor diverse doelgroepen in de omgeving van het theater. 
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Voorwaardelijke ambities: 

• Wij willen een goed functionerende organisatiestructuur 

Onze organisatie functioneert dankzij veel vrijwilligers. Dit kan alleen maar blijven 

bestaan als men energie haalt uit de organisatie van evenementen. De werkdruk moet 

daartoe acceptabel blijven. Dit lukt alleen als veel schouders de lasten dragen. Daartoe is 

een structuur nodig met een bestuur van voldoende omvang (zo klein als mogelijk en zo 

groot als nodig) waarbinnen de belangrijke aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd 

zijn, versterkt met commissies per aandachtsgebied en met werkgroepen per 

(grootschalig) evenement. 

• Wij zijn afhankelijk van vrijwilligers en willen vrijwilligers nadrukkelijker activeren en 

waarderen. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk voor het 

Openluchttheater. Wij willen de organisatie rondom de vrijwilligers optimaliseren, opdat 

het vrijwilligerswerk leuk is en blijft. Ook de belastbaarheid heeft voortdurend aandacht. 

• Wij willen duurzaam handelen 

Duurzaam handelen richt zich per definitie op het doen van dingen die ook op lange 

termijn van waarde zijn. Dit betekent dat we gaan voor een bestendige, lange-

termijnrelatie met alle partijen waar we verbinding mee hebben. Dit betreft de kerk 

(eigenaar van de grond en het fysieke theater), de gemeenschap Hertme inclusief het 

verenigingsleven, de school in Hertme, de omgeving en het milieu, de bezoekers (ze 

moeten met plezier weer terug willen komen), de vrijwilligers, de artiesten, de 

gemeentelijke instanties etc. 

• Wij willen financieel gezond zijn 

Dit houdt in dat zowel bestuur als werkgroepen werken met een begroting vooraf en 

met verantwoording achteraf. Ook de werkgroepen leggen verantwoording af aan het 

bestuur. 
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Werkzaamheden 
 

De Stichting Theater en Cultuur Hertme verricht momenteel o.a. de navolgende 

werkzaamheden: 

• Organisatie van het jaarlijkse Afrika Festival (www.afrikafestivalhertme.nl), het meest 

toonaangevende festival in Nederland op het gebied van traditionele en moderne 

Afrikaanse muziek. Het festival kenmerkt zich door de ontspannen sfeer, de kwaliteit van 

de muziek en de exotische markt, waar mensen naast de rijke Afrikaanse cultuur ook 

kunnen kennismaken met de Afrikaanse kunstnijverheid en de Afrikaanse keuken 

• Co-organisatie van de Metropool Open Air popconcerten. Samenwerkingsverband tussen 

poppodium Metropool en Openluchttheater Hertme. 

• Organisatie van Halloweenfestival. Dit is een evenement voor kinderen in de leeftijd van 

7-12 jaar (en hun moedige ouders!) dat jaarlijks op de laatste zaterdag in oktober 

plaatsvindt in het openluchttheater van Hertme. Het thema Halloween, zoals dat in 

Amerika groots wordt gevierd, is vertaald naar een feestelijk programma. Een feest dat 

af en toe een beetje eng en mystiek kan zijn, maar waarin geen lugubere taferelen 

voorkomen 

• Organisatie van meeslepend belevingstheater, waarbij de omgeving van het theater in 

stijl wordt gebracht met een toneelspel/musical (o.a. Passiespelen, Robin Hood, Asterix 

en Obelix) 

• Kindervoorstellingen. Meerdere kleinschalige kindervoorstellingen in theater resp. 

Spookhoes. 

• Diverse andere culturele evenementen, zowel in theater, als in Spookhoes. 

• Onderhoud en verbetering van het theater, waaronder het vernieuwen van de 

kleedkamers en de opslagloods, het overkappen van de entree en het onderzoeken van 

de mogelijkheden om de overkapping van de tribunes uit te breiden. 

 

  



 

    7 
 

Werving, beheer en besteding van fondsen 
 

De Stichting werft haar fondsen op de navolgende manieren: 

• Donaties 

• Subsidies en sponsorgelden 

• Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat of schenking 

• Inkomsten en revenuen, die de stichting verkrijgt door activiteiten te organiseren en de 

exploitatie van haar bezittingen 

• Overige baten. 

 

De stichting beheert haar fondsen en vermogen door deze onder te brengen bij een solide 

Nederlandse bankinstelling, De stichting zal haar vermogen op risicoloze wijze beheren. 

 

De Stichting zal haar fondsen en vermogen aanwenden voor de instandhouding van het 

historische Openluchttheater in Hertme, alsmede voor de organisatie van diverse culturele 

evenementen. 
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Sterke punten en verbeterpunten 
 

Sterke punten 

Het Openluchttheater heeft verschillende sterke punten. Er zijn punten die zondermeer sterk 

zijn te noemen, maar die ook (kunnen) gelden voor andere (Openlucht)theaters. Er is echter één 

sterk punt, dat specifiek betrekking heeft op ons theater en dat ons daarmee een uniek karakter 

geeft. Het betreft : 

de prachtige locatie (in het hart van Twente)  

en de goede infrastructuur op de locatie 

 

Dit sterke punt is zo uniek dat we dit moeten koesteren en uitbouwen (zie ´verbeteren en 

verfraaien´ in onze missie). 

 

Andere sterke punten die we moeten koesteren (en die we niet vanzelfsprekend mogen vinden) 

of inzetten om plannen te realiseren zijn: 

• Grote groep prima vrijwilligers 

• (Financiële) Onafhankelijkheid 

• Kwaliteit evenementen 

• Gastvrij imago 

• Goede relatie met stakeholders (belanghebbenden) 

 

Verbeterpunten 

Van de zwakke of verbeterpunten hebben we last of kunnen we last krijgen. Afhankelijk van de 

urgentie of impact moeten we erop korte of lange termijn mee aan het werk. Deze aspecten zijn: 

• Diversiteit programma-aanbod 

• Publiciteit en communicatie met omgeving/belanghebbenden 

• Duurzaamheid gericht op diverse milieuaspecten 

• Structuur stakeholdermanagement (belanghebbenden) 

• Kwetsbaarheid vrijwilligers (o.a. leeftijd) 

• Afhankelijkheid derden 

• Kwaliteit/leeftijd bos 
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Kansen en Bedreigingen 
 

Kansen 

Kansen zijn gebeurtenissen of omstandigheden die buiten onze (directe) invloed liggen, maar 

waar we wel mee te maken (kunnen) krijgen en waar we van kunnen profiteren als ze zich 

voordoen. Het is dan wel zaak om deze situaties te benoemen, herkennen als ze zich voordoen 

en erop in te spelen. Bij de kansen hebben we ook aangegeven hoe we deze kunnen verbinden 

met sterke punten om ervan te profiteren of welke zwakke punten we sterker moeten maken 

om kansen te kunnen verzilveren. Wij zien de volgende kansen: 

• Mensen willen er weer op uit. Buitenevenementen zijn daarbij (ook vanuit een 

onderhuidse Corona-angst) meer in trek dan binnen-evenementen. 

• Mogelijkheden voor divers cultureel aanbod (bijv. musical, cabaret, sprekers/lezingen, 

film). Verspreid over de openluchttheaters in ons land zijn er tal van voorbeelden voor 

een grotere diversiteit in het programma. 

• Buitenfestivals zijn ‘in’. Hierop kan worden ingespeeld met bijv. een tributefestival, 

(inspelend op de groeiende aandacht voor tribute-acts en het aanbod van kwalitatief 

hoogwaardige tributebands), of een bluesfestival (omdat bluesvoorstellingen in theaters 

nog steeds veel belangstelling trekken van een grote groep pure liefhebbers). 

• Winterprogramma. Vanuit de samenleving is er behoefte aan een creatieve invulling van 

de tijd voor en rondom kerst. Verschillende organisaties wensen het samenzijn met kerst 

creatief in te vullen. Dit biedt perspectief om in combinatie met de winteractiviteiten 

rondom kerststal en kerk een winterprogramma te organiseren. 

• Veel mogelijkheden voor genereren publiciteit. De mogelijkheden zijn legio, in het 

bijzonder is te denken aan de vele social media mogelijkheden en aan het meeliften op 

de publicitaire mogelijkheden die partners en gelieerde instanties kunnen bieden. 

• Leren van en samenwerken met andere theaters. Kennis andere culturele instellingen. 

Dit kunnen we inzetten ten behoeve van programmadiversiteit. Ook kunnen we elders 

informatie ophalen ten behoeve van het verbeteren van de organisatiestructuur. 

Evenementen die bij andere openluchttheaters succesvol zijn en die wij mogelijk in ons 

programma willen opnemen zijn cabaretvoorstellingen, streekfestival, (kinder)musicals. 

 

Bedreigingen 

Bij bedreigingen moeten we denken aan gebeurtenissen waar we van buitenaf mee te maken 

krijgen, waar we niet direct invloed op kunnen uitoefenen, maar waar we wel last van hebben of 

kunnen krijgen. Hoe kunnen we het risico dat we er last van krijgen met onze sterke punten 

verminderen of hoe kunnen we het risico dat verbeterpunten en bedreigingen elkaar versterken 

beperken door met de verbeterpunten aan de slag te gaan en/of het risico te beheersen. 
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Wij zien de volgende bedreigingen: 

• Weersomstandigheden. KNMI verwacht vaker zwaardere buien. Het feit dat het theater 

onoverdekt is en omzoomd met bomen maakt ons kwetsbaar voor deze ontwikkeling. 

• Beleidskeuzes die de kerk maakt. Een groot deel van het openluchttheaterterrein huren 

we van de kerk. Het is algemeen bekend dat de kerk in zware omstandigheden verkeert 

en dat er momenteel veel vaste activa worden verkocht om middelen te genereren. 

• Inflatie (bijv. energie, materialen). Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en 

tekorten op de arbeidsmarkt stijgen lonen en prijzen fors. Dit gaat ons zowel 

infrastructureel, als organisatorisch raken. 

• Leefdruk in maatschappij, die het vasthouden/aantrekken van vrijwilligers bemoeilijkt. 

• Wet- en regelgeving in combinatie met claimcultuur. 

• Toenemende concurrentie van andere cultuuraanbieders. Er worden meer buiten-

evenementen georganiseerd, die voorheen indoor werden gehouden. 
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Plannen 
 

We hebben ambities, het koesteren van sterke punten, het werken aan de verbeterpunten, het 

profiteren van kansen en het weerstaan van bedreigingen verwerkt tot plannen voor de 

planperiode 2023-2025. 

 

De belangrijkste plannen zijn: 

1. Verbeteren van de diversiteit in het programma.  

Bij het verbeteren van de diversiteit in het programma wordt gedacht aan muziekfestivals 

(tributefestival, bluesfestival), belevingstheater (Asterix en Obelix in 2024), lezingen van 

aansprekende sprekers, cabaretvoorstellingen, filmvoorstellingen, winterprogramma (in 

kersttijd). Vanwege het grote belang van het programma zal een programmacommissie 

worden gevormd. 

2. Realiseren infrastructurele wensen op terrein Openluchttheater. 

De volgende infrastructurele plannen willen we de komende planperiode realiseren: 

  - Nieuwe opslagloods realiseren 

- Kleedkamers en artiestenruimtes verbeteren/uitbreiden en inpassen in theater. 

- Overkapping entree ingang realiseren. 

- Onderzoeken mogelijkheden voor hybride overkapping theater. 

- Klein podium op grasveld voor Spookhoes realiseren. 

- In stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van het bos. 

3. Zichtbaarheid Openluchttheater vergroten.  

Er wordt een plan gemaakt om de zichtbaarheid en online vindbaarheid van het 

Openluchttheater te verbeteren, niet alleen in Twente maar ook buiten de regio.  

Publiciteit/P.R. versterken via optimale inzet van alle daarvoor beschikbare kanalen en 

mogelijkheden. In het bijzonder zullen social media kanalen beter benut worden. Ook 

willen we structuur aanbrengen in de (interne) communicatie naar vrijwilligers, noabers, 

gemeenschap Hertme, andere belanghebbenden en deze verbeteren. 

4. Aanwezige vrijwilligersbestand afstemmen op benodigde bezetting met oog voor 

kwetsbaarheden.  

Geanalyseerd zal worden waar tekorten of kwetsbaarheden zijn c.q. worden verwacht. Er 

zal tijdig op de te verwachten ontwikkelingen worden ingespeeld. Het vrijwilligersbestand 

zal voortaan jaarlijks worden bezien en er zal worden ingespeeld op de te verwachten 

ontwikkelingen. In het bijzonder zal er op korte termijn een op-/afbouwploeg geformeerd 

worden. 

5. Structuur aanbrengen in stakeholdermanagement.  

Alle stakeholders zullen in kaart worden gebracht met daarbij aangegeven: relatie met 

theater, contactpersoon theater, beslissers stakeholder, gewenste frequentie overleg, 

communicatie, eventuele financiële verhouding etc. Ook wordt aangegeven of er - en 

welke - actie moet worden ondernomen in de planperiode. 
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6. Milieubeschermende/–verbeterende c.q. energiebesparende maatregelen treffen. 

  Ideeën en mogelijkheden worden eerst in kaart gebracht en er wordt een plan gemaakt 

om deze in de tijd te realiseren. 


