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Beste leden, 
 
 
Hierbij presenteren we het beleidsplan van de toneelvereniging 
Diever. Dit plan gaat de komende 5 jaren richting geven aan de 
ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
In dit beleidsplan geven wij niet alleen een beleidsvisie, maar voegen  
hier en daar ook iets concreets toe. Vaak zijn dat ideeën die nu al 
spelen. 
 
Geprobeerd is om zo beknopt mogelijk een inventarisatie van 
onderwerpen weer te geven. Het zijn allemaal onderdelen binnen de 
organisatie van de toneelvereniging Diever. 
In vaak leerzame en boeiende discussies heeft het bestuur 
aanbevelingen geformuleerd, die een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan onze vereniging. 
 
Maart 2018         
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Het betreft hier een intern verenigingsplan. Niets hiervan mag zonder 
toestemming van het bestuur gekopieerd of gepubliceerd worden. 

 



Beleidsplan toneelvereniging Diever 2018-2023 

 

 
In dit plan 
 
 

▪ Beleid maken is een proces dat nooit stil staat 
   

▪ Het Shakespearetheater en de voorstellingen 
 

▪ Het Globetheater en de voorstellingen 
 

▪ Kaartverkoop 
 

▪ Het jeugdtheater 
 

▪ Het archief 
 

▪ De andere gebouwen, materiaal en groenvoorziening 
 

▪ Energieverbruik 
 

▪ De financiën 
 

▪ Stichting Vrienden van de Shakespearespelen te Diever 
 

▪ Contacten met provincie, gemeente, ondernemers en 
de stichting 'Diever, village of Shakespeare'. 

 
▪ Contacten met het buitenland 

 
▪ Tot Slot 
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Beleid maken is een proces dat nooit stil staat 
 
De afgelopen 5 jaar is er veel gebeurd en  gerealiseerd. Niet alleen 
noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, maar zelfs een stille wens is 
ingewilligd. 
 

Waarom - Als bestuur vinden we het van groot belang dat de vereniging in 
beweging is en voortdurend bezig blijft met het ontwikkelen van ideeën en 
plannen. In dit beleidsplan staan de onderwerpen waarmee we dat willen 
doen en geven we een richting aan. Activiteit zal er blijven. Nieuwe 
ontwikkelingen en aanpassingen zullen er komen. 
Uitgangspunt blijft dit binnen de huidige organisatiestructuur van onze 
vereniging te doen. 
De onderwerpen in het vorige beleidsplan komen deels terug in dit plan. 
Hier en daar wordt de tekst herhaald en/of aangescherpt. Door nieuwe 
inzichten en ontwikkelingen blijft innovatie noodzakelijk. 
Per onderwerp wordt stil gestaan bij wat er de afgelopen jaren is gebeurd 
en worden er nieuwe accenten aangegeven. 
 

Even terug - Bij de samenstelling van dit nieuwe beleidsplan hebben we net 
als in 2010 stil gestaan bij ons fundament 
Wat is de kracht van onze vereniging en wie ben je als vereniging en wat 
heeft er toe geleid dat je bent wie je bent. 
De toentertijd geformuleerde kernpunten staan ook nu nog recht overeind, 
te weten: 

• Vertrouwen - weten wat je aan elkaar hebt 

• Creativiteit - vele vernieuwingen in de loop der jaren 

• Shakespeare - een unieke en bepalende keuze 

• Traditie - veel bezoekers komen jaarlijks terug  

• Identiteit - het Shakespearetheater geniet een landelijke 
positieve bekendheid. 

 
Het blijft van belang deze kernpunten bij de ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven mee te laten wegen.  
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De vereniging als fundament 
 
De dagelijkse organisatie van de vereniging is in handen van het uit 8 
personen bestaande bestuur. Mede door de komst van het Globetheater en 
de daarmee gepaard gaande uitbreiding van taken is het bestuur in 2016 
uitgebreid met één persoon. Daarvoor was een aanpassing van de statuten 
nodig. De vereniging heeft 323 leden. Tweederde hiervan is actief. De rest is 
passief. Actief wil zeggen dat deze leden een rol/taak vervullen binnen de 
vereniging,  
Onder de passieve leden bevindt zich een aantal oud gedienden (ouderen), 
leden die vroeger zeer actief waren. Verder is het merendeel van de 
passieve leden lid gebleven na een enkel seizoen actief te zijn geweest. 
Concluderend kan gesteld worden dat de leden een stevig fundament 
vormen van de toneelvereniging Diever, een fundament van grote waarde. 
Hiermee lukt het ons om jaarlijks de voorstellingen  vorm te geven en de 
totale organisatie in goede banen te leiden, zowel binnen als buiten de 
theaters. 
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Afgelopen 5 jaar gerealiseerd: 
 

• Netwerk -  In de afgelopen 5 jaar is de berichtgeving en de 
communicatie met leden vrijwel volledig gedigitaliseerd. (Nog 
ongeveer 20 leden worden per post of telefoon van berichten 
voorzien) 
 

• Technische workshops en cursussen - Door het volgen van 
technische workshops konden enkele van onze vrijwillige 
medewerkers ingezet worden op meer specialistische taken 
betreffende decorbouw, licht- en geluidprocessen en grimeren. 
Een cursus gastvrouw / gastheer gaf inzicht over de houding en 
plaats van gastvrouw /gastheer in het theater. 

 Voor de parkeermedewerkers wordt jaarlijks de herhaalcursus 
 verkeersregelaar georganiseerd. 
 

• Kostuumverhuur - Door een lid van de kostuumgroep is met succes 
een mogelijkheid tot kostuumverhuur opgezet. Regelmatig worden 
er kostuums verhuurd aan groepen en personen 

 
Aanbevelingen komende 5 jaar:  
 

o Leden zoveel mogelijk betrekken bij het wel en wee van de 
vereniging. 

o Leden zoveel mogelijk inschakelen bij de organisatie van 
activiteiten. 

o Ontwikkelen van een sociaal beleid. 
o Organiseren van activiteiten voor onze oudere leden. 
o Verbeteren interne berichtgeving (concreet: maandelijks uitgave 

'Bulletin'). 
o Organisatie cursussen  en scholingsactiviteiten ter verbetering van 

diverse taakopdrachten binnen de vereniging. 
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Het Shakespearetheater en de voorstellingen 
 
Jaarlijks speelt de toneelvereniging Diever een productie van de Engelse 
toneelschrijver William Shakespeare. Deze productie staat onder leiding van 
de artistiek leider, daarbij geassisteerd door het artistiek overleg, waarin 
diverse disciplines, zoals kostuumontwerp, decor, kap- en grimewerk, 
techniek, licht en geluid, zitting hebben. Samen proberen zij vorm en kleur 
aan de voorstelling te geven. De uitvoering ervan ligt voor een groot deel in 
handen van de spelers, de grimegroep, de kostuumgroep en de dinsdag- en 
donderdagploeg en de techniekgroep. In dit beleidsplan gaan we niet 
verder in op de werkzaamheden / taken van genoemde groepen. Deze zijn 
in voldoende mate bekend. 
 
Het aantal voorstellingen is van 20 in 2010 gestegen naar 27 in 2017. De 
belangstelling om mee te spelen is eveneens groter geworden. Door de  
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invoering van een jaarlijkse auditie wordt iedere nieuwe speler op zijn of 
haar talent bekeken. Jaarlijks wordt gestreefd naar een mooie voorstelling 
van hoge kwaliteit. Dat wordt o.a. bereikt door een professionele 
begeleiding van de spelers op de hiervoor genoemde disciplines en een 
goede organisatie er omheen. 
 
Het Shakespearetheater - De voorstellingen vinden plaats in het 
Shakespearetheater. Het theater biedt plaats aan 1000 bezoekers. Voor dit 
aantal is door de gemeente een vergunning afgegeven. Na de grote 
renovatie in 2009 is het theater in 2014, eerst bij wijze van experiment, 
opnieuw in de 'steigers' gezet in verband met verplaatsing van de 
speelvloer naar het midden van het theater en het creëren van een 
bezoekersvak aan de oostkant.  Hierdoor is de afstand tussen speler en 
bezoeker kleiner en het contact intensiever. 
In 2016 is besloten  deze opstelling een vaste basis te geven. Daarnaast 
werd in 2017 een begin gemaakt met vervangen van de houten banken 
door kunststof materiaal. 
 

Afgelopen 5 jaar gerealiseerd: 
 

▪ Stemcoach - Vanaf 2011 is er een stemcoach aan het 
begeleidingsteam toegevoegd. 

▪ Oorbeugel microfoons - Door de invoering van oorbeugel 
microfoons zijn  de verstaanbaarheid en de bewegingsvrijheid van 
de spelers aanmerkelijk verbeterd. 

▪ Speelvloer - Verplaatsing van de speelvloer, met kelder, naar het 
midden van het theater. 

▪ Licht en geluidsportalen - Door het bouwen van 2 extra licht- en 
geluidsportalen is de kwaliteit van de licht- en geluidspresentatie 
aanzienlijk verbeterd. 

▪ Muziek en dans - De laatste jaren is er een toenemende aandacht 
voor muziek en dans in de voorstellingen. 

▪ Nieuwe banken - In 2018 plaatsing nieuwe banken in het theater 
▪ Wifi - In 2017 is er wifi aangelegd in de theaters en de gebouwen. 
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Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Waar nodig verbeteren van professionele begeleiding. 
o Bijzondere aandacht voor jubileumproductie in 2021, 75 jaar 

Shakespeare in Diever. 
o Meer vorm en aandacht geven aan muziek tijdens de producties. 
o Ontwikkelen van eigen nieuwsmedia. 
o Streven naar verbetering op alle fronten (concreet: o.a. betere vorm 

ontwikkelen voor de programmaverkoop). 
o Het unieke van ons theater beter in beeld brengen. 

 
 
Inleidingen 
 

Mede succesvol zijn de inleidingen. Vanaf 2009 wordt er voorafgaand aan 
de voorstellingen een inleiding gegeven, waarbij achtergronden en 
personages van de productie nader worden belicht. Ook hiervoor is de 
belangstelling de laatste jaren enorm toegenomen. Waren het in 2010 nog 
517, in 2017 was dat aantal opgelopen naar 2593. 
 
Aanbeveling komende 5 jaar: 
 

o Onderzoek naar mogelijkheid van uitbreiding inleiding ook buiten 
het seizoen, bijv. op scholen in de vorm van workshops. 
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Public relations 
 

WILLIAM - Het magazine de WILLIAM is in april 2013 gestart. Met de komst 
van dit blad komen Shakespeare en Diever nadrukkelijk in de schijnwerper 
te staan. Dit magazine voor de Shakespeare liefhebber komt 2 keer per jaar 
uit (in maart en in augustus). De uitgave van augustus dient ook deels als 
programma van de productie. De WILLIAM heeft een eigen redactie. Alle 
uitgaven zijn te koop via de webshop, in de kiosk bij het theater en in de 
plaatselijke supermarkt. 
 
Website - Alles over de te spelen producties en de kaartverkoop is te 
vinden op 2 websites, te weten: 
www.shakespearetheaterdiever.nl en 
www.globetheaterdiever.nl 
 
Facebook en instagram - Er is informatie over de te spelen producties te 
vinden op facebook en instagram. 

 
Nieuws en informatie via YouTube - Sinds maart 2018 heeft het 
Shakespearetheater een eigen videokanaal op YouTube met als naam: 
Shakespeare Theater Diever. Gedurende het hele jaar worden er regelmatig  
nieuwe filmpjes geplaatst met informatie en een kijkje achter de schermen. 
Het is in het Engels, dus ook internationaal volgbaar. Belangstellenden 
kunnen dit bekijken en zich op het videokanaal abonneren. De uitdaging is 
zoveel mogelijk volgers te krijgen.  

 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Verder ontwikkelen van eigen nieuwsmedia. 
o PR en wervingsactie voor de WILLIAM. 
o Vertaling deel website in het Engels. 
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Bezoekers Shakespearetheater 
 

Nog steeds vormt zich voor aanvang van de voorstelling een lange rij 
wachtende bezoekers voor de ingang van het theater. Bij binnenkomst 
worden ze, indien nodig, bij het vinden van een plek zoveel mogelijk 
geholpen door de aanwezig gastvrouwen en heren. Met de speelvloer in 
het midden zijn er zowel aan de oost- als de westkant zitplaatsen voor de 
bezoekers gecreëerd.  
Grote groepen bezoekers kunnen reserveren. 
 In het theater zijn voorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er is ringleiding 
en iedere voorstelling zijn er medewerkers met een EHBO licentie 
aanwezig.  Incidenteel wordt er een BHV-cursus gegeven of wordt er een 
oefening gehouden.  
Zowel voor de voorstelling als in de pauze kunnen bezoekers diverse 
consumpties kopen bij de catering.  
Bij de kiosk kunnen Shakespeare artikelen worden gekocht. 
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Bezoekersaantallen Shakespearetheater 
 

Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren fors toegenomen. Hieronder een 
overzicht.  
 

Jaar Bezoekers Voorst. 

2010 17800 20 

2011 19891 23 

2012 18189 23 

2013 17900 23 

2014 20006 24 

2015 21894 26 

2016 22593 26 

2017 24533 27 

 
In 2010 was het aantal bezoekers 17800 en vervolgens gestegen tot 24533  
in 2017. Enerzijds is dat het gevolg van het spelen van meer voorstellingen 
en van de eerder genoemde kernpunten. Maar ook: 
 

o De kwaliteit van de vereniging en het spel door amateurs. 
o De positieve en plezierige uitstraling van spelers en 

medewerkers bij alle voorkomende onderdelen. 
o Een positieve en zorgvuldig gekozen public relations. 
o De literaire kwaliteit van de eigentijdse vertaling met 

verrassend creatieve taalspelingen en met gewone, 
herkenbare situaties uit de actualiteit (laagdrempelig). 

o De culturele waarde voor o.a. scholen (jongeren). 
o Het unieke, waar vind je in Nederland, in de wereld zo'n... 
o De knusheid van het openluchttheater. 
o Betaalbare toegangsprijs. 
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Waar komen de bezoekers aan het Shakespearetheater vandaan 
 

In 2010 is dit geïnventariseerd en dat leverde het volgende, voor zichzelf 
sprekende resultaat op. 
 

 
 
In 2017 is er opnieuw geïnventariseerd, met het volgende resultaat. 
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Het onderzoek in 2017 is gebaseerd op 27 voorstellingen, 6471 bestellingen 
en 24533 bezoekers. 
Het onderzoek in 2010 is gebaseerd op 20 voorstellingen, 3794 bestellingen 
en 17800 bezoekers. 

 
Aanbevelingen komende 5 jaar:  
 

o Onderzoek naar leeftijdsverdeling van de bezoekers. 
o Onderzoek naar de beleving van de bezoekers. 
o Alert blijven op wensen van bezoekers. 
o Ontwikkelen van gerichte PR-activiteiten voor bepaalde groepen en 

provincies. 
 

 
 

 
 
Buitenfoyer 
 

In de afgelopen 5 jaar is er een vaste buitenfoyer gerealiseerd. Deze biedt 
bezoekers onderdak bij slecht weer en de mogelijkheid om zowel voor als 
na de voorstelling en in de pauze te gaan zitten en een hapje en drankje te 
nuttigen. 
De catering wordt tijdens de voorstellingen gegund aan een externe 
cateraar. Na afloop van de voorstelling, tijdens de afterparty, wordt dit 
verzorgd door eigen medewerkers. 
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Parkeren 
 

Op drie plaatsen in de directe omgeving van het theater kan geparkeerd 
worden. Uitgaande van de totale theatercapaciteit is dat net voldoende. 
Enige uitbreiding is wenselijk, omdat nog veel bezoekers hun auto parkeren 
aan beide zijden van de Steenakkerweg (medewerkers en spelers parkeren 
hun auto aan beide kanten van de Hezenes).  Bij het parkeren zijn iedere 
voorstelling medewerkers behulpzaam. 
 
 

Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Onderzoek naar uitbreiding en inrichting van parkeermogelijkheden 
in de directe omgeving van het theater. 

o Verbetering van de huidige parkeerplaats bij het theater. (concreet: 
aanbrengen verlichting en onderhoud van de bermen). 
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Het Globetheater en de voorstellingen 
 
Als wens stond in het vorige beleidsplan de bouw van een kleinschalig 
Globetheater. Bijvoorbeeld zoiets als ze in Londen hebben, maar dan 
kleiner. Niemand had in 2012 durven dromen dat deze wens gerealiseerd 
zou worden. Maar zie daar het Globetheater staat er. Het is mogelijk 
gemaakt door een flinke financiële bijdrage van de Provincie Drenthe en de 
gemeente Westerveld, een cadeau naar aanleiding van 70 jaar Shakespeare 
in Diever. 
Het Globetheater werd in 2016 in een tijdsbestek van 4 maanden gebouwd 
en op  12 augustus 2016 door de commissaris van de Koning en de 
burgemeester van de gemeente Westerveld geopend. 
Na het eerste gebruik zijn er op diverse punten aanpassingen gerealiseerd, 
zoals: 
 
 
 

-15- 



Beleidsplan toneelvereniging Diever 2018-2023 

 

• het aanbrengen van vaste zitbanken op de 1e- en 2e ring en 
mobiele banken in de pit; allen voorzien van plaatsnummering. 

• het aanbrengen van een rubberen vloerdek over de betonnen vloer 
(om de optrekkende kou tegen te gaan). 

• het aanbrengen van infrarode verwarmingspanelen op de 1e ring 
en boven het podium. 

• En inmiddels is besloten om het hele gebouw aan de binnenkant te 
isoleren. (En dit te doen met eigen medewerkers). 

 

Met de komst van het Globetheater heeft het bestuur besloten dat het 
hoofdzakelijk gebruikt mag worden voor Shakespeare gerelateerde 
activiteiten. Dit kunnen zowel eigen producties als gastproducties zijn. 
Uitzonderingen daargelaten. De eigen producties staan onder leiding van de 
artistiek leider en in overleg met het bestuur onderzoekt  en regelt hij de  
gastproducties.  Als eerste activiteit werden de inleidingen voorafgaand aan 
de voorstellingen in het Shakespearetheater, in het nieuwe theater 
gehouden, gevolgd door een aangepaste versie van Richard III. In januari 
2017 ging de speciaal  voor het Globetheater bewerkte voorstelling van 
Midzomernachtdroom in première, inmiddels gevolgd door 20 
uitvoeringen. In december 2017 volgde de opvoering van Zalige Vrouwtjes, 
een muzikale bewerking van 'de vrolijke vrouwtjes van Windsor.' 
Ter verbetering van de geluidskwaliteit is in 2017 een nieuwe installatie 
aangeschaft. De concrete ervaring van de afgelopen tijd heeft er toe geleid 
jaarlijks een programmering op te stellen.  Op dit moment zijn we bezig met 
de opzet en vormgeving ervan. 
 

Aanbeveling komende 5 jaar: 
 

o Treffen van wenselijke voorzieningen (concreet: realisering 
isoleringplan, verduistering glazen dak en aanbrengen ringleiding) 

o Opmaken van een onderhoudsplan. 
o Ontwikkelen van een jaarlijks programmering. 
o onderzoek en realisering van een winterfoyer. 
o medewerkers vroeg betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. 
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Van waar komen de bezoekers van het Globetheater 
 

Ter informatie is onderzocht waar de bezoekers van de in 2017 gespeelde 
voorstellingen van Midzomernachtdroom en Zalige Vrouwtjes vandaan 
komen. Het betreft hier een overzicht op basis van totaal 35 voorstellingen, 
1575 bestellingen en 5835 bezoekers. 
Zie hieronder het overzicht (cijfers zijn percentages) 
 

 
 
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat veel mensen buiten Drenthe het 
Globetheater nog moeten ontdekken.  
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Ontwikkelen van PR-plannen voor diverse doelgroepen. 
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Kaartverkoop  
 

Van groot belang is natuurlijk de kaartverkoop. In de afgelopen 5 jaar is de 
kaartverkoop doorlopend verder geautomatiseerd. Er is gekozen voor een 
nieuw verkoopsysteem, online bestellen en de tickets zelf uitprinten. Dit 
betekent minder werkzaamheden en daardoor minder belasting van de 
medewerkers. 
In 2017 is gestopt met de verkoop via de COOP supermarkt. Naast de online 
verkoop  kan er ook telefonisch via de info- en ticketlijn besteld worden. 
Uit overzichten blijkt dat de telefonische bestellingen afnemen en de online 
verkoop toeneemt. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Blijven streven naar verbetering. 
o Zo nodig uitbreiding van medewerkers en professionele 

ondersteuning. 
o Ontwikkelen van arrangementen voor scholen en/of groepen. 
o Onderzoek naar verdere automatisering van de kaartverkoop. 
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Het jeugdtheater 
 

In de afgelopen 5 jaar heeft het jeugdtheater zich steeds verder ontwikkeld. 
Het aantal jeugdleden is de laatste jaren flink toegenomen. Onder leiding 
van twee ervaren theaterdocenten komen wekelijks ruim 60 jeugdleden, in 
de leeftijd van 8 - 18 naar het theater om deel te nemen aan de 
toneellessen. 
Naast veel spelplezier en talentontwikkeling  draagt het jeugdtheater ook 
bij aan ieders persoonlijke vorming, zoals het omgaan met elkaar, voor 
jezelf opkomen, je zelf leren kennen en zelfvertrouwen kweken.  
 
Inmiddels neemt deze culturele activiteit een belangrijke plaats in binnen 
de regio. 
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Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Meer structuur en vorm geven aan het jeugdtheater. 
o Ontwikkelen van mogelijkheden voor verbetering en verbreding van 

de leerstof, zowel op het gebied van spel als van techniek, 
decorbouw en kleding (concreet: organisatie van workshops). 

o Streven naar meer binding met de producties van de volwassenen. 
o Betrokkenheid met vereniging vergroten (concreet: een eigen plek 

geven, rubriek in 'het Bulletin'). 
o Mogelijkheid open houden voor het aantrekken van meer leerlingen 

en meer groepen. 
o Opzetten van samenwerkingsverbanden met andere instellingen 

(concreet: bijv. met scholen). 
o Onderzoek naar mogelijkheden van subsidie, fondsfinanciering en 

sponsormogelijkheden. 
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Het archief 
 

Meer dan 70 jaar Shakespeare in Diever levert een schat aan ervaringen en 
gebeurtenissen op. Deels zijn deze vastgelegd op foto of film, deels zitten 
die in de herinnering van mensen. Deze herinneringen komen met een 
bepaalde regelmaat naar  buiten in de vorm van verhalen en anekdotes.  
Het verleden van de toneelvereniging Diever is samengevat in het archief. 
Tastbare trots hiervan is de uitgave van het jubileumboek “Speelkwartier” 
in 2006, ter gelegenheid van 60 jaar Shakespeare in Diever. 
Het archief heeft een belangrijke plaats binnen de vereniging. 
Er wordt veel aandacht en zorg besteed aan het beheer ervan. En om er tot 
in lengte van dagen van te kunnen blijven genieten, is het ondergebracht bij 
het Drents Archief in Assen. Daar wordt alles onder de beste 
klimatologische omstandigheden bewaard en geregistreerd. De foto’s, bijna 
3000, zijn door onze eigen medewerkers gedigitaliseerd en van 
onderschriften voorzien en kunnen binnenkort waar ook ter wereld via 
internet worden bekeken. 
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Momenteel beheren drie leden van de vereniging het archief in het 
Shakespearehuis. Zij beheren tevens de kleine bibliotheek waarover de 
vereniging beschikt. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Bestaande situatie rond de organisatie van het archief handhaven 
en zo nodig verbeteren.  

o Alert blijven op alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
archivering. 

o Het archief zo spoedig mogelijk zichtbaar maken via het internet.    
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De andere gebouwen, materiaal en groenvoorziening 
 

Het Shakespearehuis - Het in 2010 gebouwde Shakespearehuis staat bol 
van de activiteiten van de toneelvereniging. Vrijwel dagelijks wordt er 
gebruik van gemaakt. In de afgelopen 5 jaren zijn er her en der wat 
inrichtingsaanpassingen gemaakt. Zo is een deel van de bovenruimte 
ingericht als fotostudio en als berging. Toch is inmiddels meer ruimte zeer 
wenselijk. Door het gebruik van oorbeugel microfoons wordt het archief 
tijdens de zomervoorstellingen ook gebruikt als zenderkamer. En in 
voorkomende gevallen wordt het kantoor van de kaartverkoop gebruikt als 
opvang / behandelkamer door de EHBO. Ook is er behoefte aan meer 
magazijnruimte voor tijdelijke opslag.  
Een schoonmaakbedrijf verzorgt wekelijks de schoonmaak van de 
gebouwen. 
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Aanbevelingen komende 5 jaar:  
 

o Onderzoek mogelijkheden uitbreiding Shakespearehuis of onderzoek 
mogelijkheden efficiëntere / andere inrichting van ruimtes 
(concreet: realisering ruimte voor EHBO en magazijn). 

o Opstellen onderhoudsplan voor de lange termijn. 
 
 

 
 

ook in de wintermaanden gebruik van gemaakt. Om te voorkomen dat de 
vorst schade aanricht aan de leidingen is er in 2017 een 
verwarmingselement aangebracht. Het gebouw heeft net als andere 
gebouwen van tijd tot tijd onderhoud nodig. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Opstellen van een onderhoudsplan voor de komende jaren. 
o Verbeteringen aanbrengen daar waar nodig. 

 
Werkplaats - In het nieuwe bestemmingsplan van 2014 is de bestaande 
werkplaats met een aanzienlijk deel uitgebreid. Daardoor kregen vele 
attributen een beter onderdak. Eveneens is er aan de zijkant van de 
werkplaats een open ruimte met afdak gemaakt. In verband met deze 
uitbreiding is één bestaande groene schuur komen te vervallen. De andere 
doet nog dienst voor opslag. 
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Het toiletgebouw - In 2016 
is er een nieuw 
toiletgebouw gerealiseerd, 
compleet met een 
moderne inrichting. Door 
de indeling is de 
schoonmaak ervan 
gemakkelijk en vlot uit te 
voeren. Door de komst van 
het Globetheater wordt er 
ook in de herfst en 

 



Beleidsplan toneelvereniging Diever 2018-2023 

 

Na de realisering van de uitbreiding is de totale werkplaats opnieuw en 
efficiënt ingericht. 
Mede door de komst van het Globetheater is uitbreiding van opslagruimte 
gewenst. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Ontwikkelen van een onderhouds- en uitbreidingsplan van de 
werkplaats. 

o Onderzoek naar mogelijkheden van externe opslag 
 

 
Gereedschappen, machines, gebruiksvoorwerpen en materiaal 
 
Alle disciplines, zoals de kostuumgroep, de dinsdag- en donderdagploeg en 
de grimegroep gebruiken hun eigen specifieke materiaal, gereedschap en 
gebruiksvoorwerpen. Voor alle disciplines is jaarlijks een budget aanwezig.  
 
Aanbevelingen komende 5 jaar:  
 

o Een goede kwaliteit en kwantiteit van gereedschappen, de machines 
en het materiaal waarborgen en zo nodig verbeteren. 

o Goede organisatie, onderhoud en beheer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-25- 



Beleidsplan toneelvereniging Diever 2018-2023 

 

 
 
Groenvoorziening rond de theaters en de gebouwen 
 
De afgelopen jaren is er op diverse plaatsen aandacht besteed aan de 
groenvoorziening.  
Zo heeft door de herinrichting het gedeelte rond de omgekeerde kroon een 
betere uitstraling gekregen. 
Een actie onder de leden om planten beschikbaar te stellen voor de 
aankleding van 'de tuin' op het Shakespeareterrein werd een succes.  
Met het planten van de moerbeiboom in december 2017 is de betekenis 
van groen in relatie tot Shakespeare duidelijk tot uiting gebracht.  
Enkele leden van de donderdagploeg zijn wekelijks bezig met het 
onderhoud van de groenvoorziening. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar:  
 

o Ontwikkelen van een groenplan(inrichting en onderhoud) voor de 
komende jaren. 
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Energieverbruik 
 

Het verbruik van energie voor de theaters en gebouwen is aanzienlijk.  
Uit het oogpunt van goed omgaan met energie is het voor het bestuur een  
constante verantwoordelijkheid om kritisch naar het verbruik te kijken en 
maatregelen te nemen waar nodig. In het kader van de duurzaamheid is 
daarom besloten zonnepanelen te plaatsen op het dak van de werkplaats. 
De verwachting is dat daarmee de helft van de nodige energie opgewekt 
kan worden. De eerste waarnemingen zijn hoopvol.  
Het totale verbruik van gas in de gebouwen is redelijk. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Verder onderzoek naar mogelijkheden het verbruik van energie te 
verminderen. 

o Zo mogelijk maatregelen treffen die de duurzaamheid bevorderen. 
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De financiën 
 

In de afgelopen 5 jaar zijn er forse investeringen gedaan. De resultaten 
hiervan vindt u terug in dit beleidsplan. Dit was mogelijk omdat de 
vereniging de afgelopen jaren functioneerde vanuit een gezonde financiële 
basis. De verwachting is dat dit beeld de komende jaren zo blijft. Bij het 
starten van nieuwe activiteiten en het realiseren van (uitbreidings)plannen, 
spelen de financiën een grote rol. Het is goed te weten wat er financieel 
mogelijk is. Op basis daarvan kunnen er nieuwe initiatieven worden 
genomen. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Nieuw op te zetten projecten voorzien van een duidelijke financiële 
begroting. 

o Onderzoek naar subsidies en sponsoring ter ondersteuning en 
realisering van alle voorkomende activiteiten 

 
 

Stichting Vrienden van de Shakepsearespelen te Diever 
 

Jaarlijks ontvangt de toneelvereniging ter ondersteuning en financiering van 
hun activiteiten  een flinke bijdrage van deze stichting.  
De stichting Vrienden van... heeft momenteel ongeveer 350 'vrienden / 
donateurs' die jaarlijks een donatie betalen. Zij ontvangen hiervoor reductie 
op de entreeprijs van de voorstelling, de maart uitgave van de WILLIAM en 
af en toe een reductie (bijv. bij een nieuwe voorstelling) op een voorstelling 
in het Globetheater. 
Het bestuur van de stichting 'Vrienden van de Shakespearespelen te Diever' 
bestaat uit drie personen. 

 
Aanbeveling komende 5 jaar 
 

o Ontwikkelen aantrekkelijk arrangement(en). 
o Wervingsacties voor meer vrienden / donateurs. 
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tussen bestuur en het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Westerveld en op ambtelijk niveau met de provincie. 
De realisering van het Globetheater in 2016 en de opzet van de stichting 
'Diever, village of Shakespeare', zijn daar voorbeelden van. 
 
De stichting 'Diever, village of Shakespeare' -  heeft tot doel  diverse 
uitstralingsactiviteiten te organiseren, waarbij het vanzelfsprekende effect 
van de relatie Shakespeare - dorp Diever uitdrukkelijk zichtbaar wordt. 
Daarbij is ook de mening van de bevolking en de steun en medewerking van 
de ondernemers belangrijk.  
Eén van de eerst zichtbare activiteiten van de stichting is de inrichting van 
een permanente wisseltentoonstelling over Shakespeare in het dorp, in het 
voorjaar van 2018. Verder is de stichting bezig om Shakespeare een plaats 
in het nieuwe dorpsplan van Diever te geven. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Handhaven en zo nodig uitbreiden van contacten met de provincie, 
de gemeente en de lokale ondernemers, op elk gewenst niveau. 

o Organiseren van verbindingsactiviteiten tussen bewoners van Diever 
en het theater. 

o Open staan voor de initiatieven van de stichting 'Diever, village of 
Shakespeare' en zo wenselijk samenwerken. 

 
 

-29- 

Contacten met provincie, 
gemeente, ondernemers 
en de stichting 'Diever, 
village of Shakespeare'. 
 
De laatste jaren is door het 
bestuur van de vereniging 
geïnvesteerd in goede contacten 
met gemeentelijke en provinciale 
overheid. Jaarlijks is er overleg  
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Contacten met het buitenland 
 
De contacten met het buitenland kunnen verder ontwikkeld worden. 
De afgelopen jaren is geprobeerd de contacten met Stratfond upon Avon te 
verstevigen. Zo is getracht een jeugdtheaterweek te organiseren met o.a. 
deelname uit Engeland en Tsjechië. Jammer genoeg was er in het 
buitenland te weinig interesse voor dit initiatief.  
Het contact met Stratford upon Avon is er enkel nog met de oud councillor 
van het district Warwickshire. 

De wens om tot een regelmatige uitwisseling van activiteiten op 
verschillende niveaus te komen is er nog steeds. Het bestuur is bezig met 
het ontwikkelen van plannen om dit te realiseren. Daarbij wordt ook 
gedacht aan andere plaatsen in Europa, waar Shakespeare een belangrijke 
rol speelt. 
Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van de plaatselijke overheden en 
provincie. 
 
Aanbevelingen komende 5 jaar: 
 

o Nieuwe contacten of verbetering van contacten met het buitenland 
(concreet: bijv. met Stratford en Neuss). 

o Uitbreiding informatie in het Engels (concreet: website deels in het 
Engels en inleidingen in het Engels). 
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Tot slot 
 
Door het benoemen van vele onderdelen geeft dit beleidsplan een goed 
overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen die er binnen de 
toneelvereniging Diever spelen. Daarnaast zijn bij deze onderdelen 
aanbevelingen gedaan die volgens het bestuur reëel en haalbaar zijn.  Na 
vijf jaar zal blijken of dit gelukt is. 
 
Dit neemt echter niet weg dat we voor ons zelf enkele reeds genoemde 
aanbevelingen als extra uitdaging er uit willen lichten. 
 
 
Deze zijn: 
 

o Jaarlijks meerdere verschillende producties zowel in het 
Shakespeare- als het Globetheater. 
 

o Speciale voorstelling met de nodige festiviteiten ter gelegenheid van 
75 jaar Shakespeare in Diever in 2021. 
 

o Het in samenwerking met de stichting 'Diever, village of 
Shakespeare'  organiseren van verbindingsactiviteiten tussen 
toneelvereniging en de bewoners van Diever. 
 

o Realiseren van een permanente winterfoyer. 
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Aantekeningen: 


