Gedragscodes leden van de Krottepoffers
Secretariaat Toneelvereniging De Krottepoffers
Brugske 3
6031 BL Nederweert
Tel: 0495-626341
e-mail: dekrottepoffers@planet.nl
website: www.krottepoffers.nl

Geacht lid van toneelvereniging De Krottepoffers,
Wij zijn vereerd dat je lid wilt worden van onze toneelclub De Krottepoffers en heten je van harte welkom bij
onze vereniging. Hier volgen enkele gedragscodes/weetjes van onze club:
Voorstellingen
We proberen om twee voorstellingen per jaar te spelen : één in maart (familievoorstelling) en één in oktober
(volwassenvoorstelling) De familievoorstelling wordt vier maal gespeeld en de volwassenvoorstelling
meestal zeven keer. De voorstellingen zijn altijd in het weekend.
Repetities
Hiervoor repeteren we op de woensdagavonden in basisschool “De Bongerd” van 19.00 tot
+/- 21.30 voor de familievoorstelling en in basisschool “De Kerneel” van 19.30 tot +/-22.00 voor de
volwassenvoorstelling. Vlak voor de uitvoeringen is er altijd een aantal zogenaamde doorlopen.
Tijdens deze doorlopen wordt het hele stuk een of twee keer in zijn geheel gespeeld. Tevens worden tijdens
deze doorlopen de techniek, het decor, kleding en de schmink erbij betrokken. De doorlopen zijn op de
donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 15.00 uur.
Aanmelden voor nieuwe productie
Kort nadat de voorstellingen zijn gespeeld, krijg je van het bestuur de uitnodiging om je aan te melden voor
het volgende stuk dat het jaar daarop gespeeld gaat worden. Iedereen kan/mag zich aanmelden.
Een aanmelding wil nog niet zeggen dat je per definitie ook mee kunt spelen: dat hangt af van het aantal
aanmeldingen in verhouding met het aantal rollen en natuurlijk ook van het stuk dat we gaan spelen. Je kunt
er natuurlijk ook voor kiezen om een of meerdere keren niet te spelen omdat het je niet uitkomt. Indien je
een rol krijgt, dien je je wel te committeren om alle data (uitvoeringen en doorlopen) vrij te roosteren. Deze
data worden door het bestuur bekend gemaakt aan het begin van de aanmeldingsperiode.
Entree tijdens voorstellingen
Gezinsleden die thuiswonend zijn, krijgen gratis entree bij al onze voorstellingen. Dat geldt natuurlijk ook
voor jezelf - in het geval dat je niet meespeelt – en voor je partner. Deze mensen mogen dan ook zo vaak
komen kijken wanneer ze willen.
Jaarfeest
Jaarlijks organiseren we een feest waarop iedereen met partner wordt uitgenodigd. Hiervoor vragen we een
eigen bijdrage van 15€ p.p. voor volwassenen en 7,50€ p.p. voor de jeugdleden.
Nieuwsbrief
Ieder kwartaal geven we een nieuwsbrief uit waarin alle belangrijke en leuke dingen worden gezet.
(samenstelling door Koos Vaes) Deze ontvang je via de mail en is tevens via de website te raadplegen.
Ledenvergadering en contributie
Daarnaast hebben we ieder jaar een Algemene Ledenvergadering. Deze vindt meestal plaats in januari. Het
bestuur nodigt iedereen ruim van te voren uit voor deze vergadering. Hoewel deze vergadering niet verplicht
is om bij te wonen, wordt dit van ieder lid wel op prijs gesteld. De Ledenvergadering is bedoeld om ieder lid
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op de hoogte te stellen van het voorgaande ‘toneeljaar’. In de Ledenvergadering wordt de financiële situatie
toegelicht en evalueert het bestuur samen met de leden het jaar. Verder zal het bestuur hun plannen voor
de toekomst toelichten.
De contributie bedraagt :
- € 40,- voor volwassenen en ;
€ 20,- voor jeugdleden.
Een volwassene lid betaalt € 40,- in het jaar dat hij/zij 18 jaar wordt.
Ons banknummer is : NL82 RABO 0135 5055 42
De contributie dient twee weken na de Algemene Ledenvergadering overgemaakt te worden.
Gegevens
Het bestuur verzoekt iedereen om zijn/haar (wijzigingen in) gegevens door te geven aan ons secretariaat:
(naam, geboortedatum, adres, telefoon en email ).
Secretaris Jos Breukers : tel 06 54265146, mail: dekrottepoffers@planet.nl
Van harte welkom bij onze club en mocht er nog iets niet duidelijk zijn, bel Herman van den Broek
(Voorzitter) of Jos Breukers (Secretaris) dan even.
Als lid ben je altijd welkom om te komen kijken op een van de repetitieavonden in De Bongerd en/of De
Kerneel.
Met vriendelijke groet namens het voltallige bestuur,
Herman van den Broek
Voorzitter toneelvereniging De Krottepoffers
Tel: 06 22856287

