Stichting Wadway, ook wel bekend onder de naam ‘Theaterkerk Wadway’ is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer : 41234547, haar RSIN is : 5395689
De Theaterkerk Wadway is bereikbaar via het e-mail adres : info@theaterkerkwadway.nl en haar
internetadres is: www.theaterkerkwadway.nl
De bankrekening nummers van de Stichting Wadway zijn:
NL06RABO0371620333
NL92ABNA0475303075
Het postadres is:
Secretariaat Theaterkerk Wadway, Kloet 8, 1713VE Obdam
Bezoekersadres:
Het theater is gevestigd Wadway 30, 1715 GZ te Wadway, Spanbroek
Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Wadway:
De activiteiten van de Stichting Wadway richten zich in hoofdzaak op de exploitatie van de kerk als
cultureel centrum.
Theaterkerk Wadway biedt sinds 1966 een professioneel podium waar zowel bekende als
getalenteerde jonge theatermakers hun voorstellingen spelen. Het wordt niet voor niets al meer dan
50 jaar de kraamkamer van het Nederlands theater genoemd
Theaterkerk Wadway is al jarenlang een begrip in de regio West-Friesland en daarbuiten. Naast het
brengen van bekende namen, heeft Theaterkerk Wadway door de jaren heen, veel jong talent
volwassen zien worden.
Deze wijze van programmeren wil Theaterkerk Wadway de komende jaren continueren.
Het stimuleren van jong talent, het brengen van vernieuwend theater en het starten van een
cultureel/educatieve functie bieden een basis van waaruit gemikt wordt op verbreding en verjonging
van het publiek.
Daarnaast moeten de bekende namen niet uit het oog worden verloren. Zij zijn Theaterkerk Wadway
en het publiek door de jaren trouw gebleven en bieden het podium een gezonde financiële
uitgangspositie. Op financieel gebied kan de organisatie zich geen risico’s veroorloven. Er zijn geen
instanties die garant staan voor exploitatietekorten. Het financieel gezond draaien is een
voortdurend punt van aandacht.
Samenwerking wordt gezocht met collega-theaters, alsook met culturele en educatieve organisaties.
Vooral de jeugd zal aandacht krijgen, zowel op het gebied van programmering als van innovatie.
Het bestuur van Stichting Wadway bestaat met ingang van 2019 uit:
 Josephine Hertog, voorzitter
 Juul Kampstra, penningmeester
 Jan Makkinga, secretaris
 Hans Stam, bestuurslid
 Mariette Dölle, bestuurslid
De organisatie van Theaterkerk Wadway is in handen van vrijwilligers.
Bestuursleden alsmede andere medewerkers doen een en ander op basis van vrijwilligheid;
zij ontvangen geen beloning.

