Jaarverslag 2015-16 Stichting Prompt
Voor ons gevoel heeft stichting Prompt zijn plek gevonden. Door de omstandigheden hebben we wat
rondgezworven op verschillende plaatsen. Het overlijden van de eigenaar van onze nieuwverworven
repetitie- en vergaderplek maakte dat het even allemaal stil heeft gelegen. Daarnaast zijn er wat
veranderingen binnen het bestuur geweest. Nu in 2016, kijken we terug op bewogen jaren, maar zijn
we blij dat we de draad weer op kunnen pakken en mooie plannen aan het maken zijn.
Maar eerst een terugblik:
Eén seconde, een prachtige voorstelling over de eerste wereldoorlog, hebben we in 2014 met succes
afgerond. Er is een voorstelling tot stand gekomen waar we met trots op terug kijken. Wat we ons
nooit van te voren hebben kunnen realiseren is dat, door de dreiging in de wereld de mensen niet
naar het theater komen om naar een voorstelling over de oorlog te kijken. Voor ons heeft dit
betekend dat de voorstelling vrijwel niet verkocht is.
Kus gezocht wordt afgerond in januari 2015. Ook dit is weer een leermoment voor de Stichting
geweest. Als je in januari een voorstelling aanlevert, kan hij pas een jaar later verkocht worden. De
reeds geplande voorstellingen gingen allemaal door, maar nieuwe voorstellingen verkopen verliep
moeizaam, omdat de meeste theaters in januari hun programma al rond hebben. Nu, een jaar later,
wordt de voorstelling goed verkocht, maar dat heeft dus wel even geduurd. Er is een mooie teaser
gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=_XCAdnjYrdE
Het bestuur is in 2016 deels gewijzigd, de laatste veranderingen worden momenteel doorgevoerd.
Het bestuur bestaat uit mensen die uit de directe omgeving van Soest komen of een duidelijke
toevoeging zijn voor de Stichting.
Voorzitter: Jet van Leeuwen heeft de opleiding aan HKU afgerond richting theater management. Ze
heeft een netwerk binnen de theaterwereld waar wij de vruchten van kunnen plukken.
Penningmeester: Cindy Herfst is aan het bestuur toegevoegd.
Ze werkt bij een groot administratiekantoor als boekhouder en is voor ons van belang voor het
opstellen van de jaarcijfers en het maken van begrotingen.
Secretaris: Ida Teekens-Bezemer; zij is officemanager bij een groot internetbedrijf en daarnaast een
creatieve duizendpoot.
Algemeen bestuurder: Fokke de Boer is werkzaam in het voortgezet onderwijs. Kan ons dus
adviseren met betrekking tot die doelgroep. Daarnaast is hij een zeer goed fotograaf en kan de
filmcamera hanteren. Hij verzorgt alle PR voor de Stichting en het Theater.
Nu de nieuwe plannen.
De En-Dali heeft zijn eerste start gehad. Nu zijn we druk met het vervolg. We zijn benieuwd wat 2017
ons weer gaat brengen.

