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      Stuurgroep 07 sept 2020, 20u @ Reitveld 

 

Aanwezigen: Trudo, Ria, Michiel, Inge, Wesley (VN), Andy, Evelien, Valentijn (deels) 

Verslag: Andy 

 

Belangrijke mededeling: 

Trudo en Andy hebben reeds overlegd voor een gedeeltelijke overdracht van de praktische 

leiding. In die mate dat Andy genoemd zou worden als voorzitter, Trudo als erevoorzitter.  

Andy stelt hiervoor enkele voorwaarden: 

- Een unaniem akkoord van de gehele groep. 

- Andy accepteert een officiële benoeming enkel en alleen als de vzw op papier volledig in 

orde is. 

- Er dient een duidelijke taakverdeling te komen en de gedelegeerden dienen hun taken 

naar behoren uit te voeren. 

Andy is bereid om samen met de groep de stokpaardjes van Trudo verder te zetten en te blijven 

focussen op kwalitatief thematheater. 

 

Brainstorm 

De stuurgroep is blij met en dankbaar voor de reacties die gekomen zijn op de brainstorm-

vragen.  

 

Financieel 

Oproep om de lidgelden van seizoen 2020-2021 te betalen.  

€ 28 voor de + 25jarigen / € 23 voor de – 25jarigen.   

Graag storten op rekening van Kreabo BE56 7775 9373 8288 met vermelding van de namen. 

De stuurgroep begrijpt dat er een vorm van terughoudendheid is omwille van de onduidelijke 

invulling van het seizoen, maar deze sommen zijn grotendeels voor de verzekeringen van 

OpenDoek. Het niet betalen van de lidgelden houdt in dat je niet verzekerd bent voor eventuele 

activiteiten (zie verder).  

Er dient nog een laatste schijf van € 1.000 betaald te worden voor de grote aankoop van 

techniek. Nog € 200 voor de nieuwe zetels ter vervanging van de kapotte rode zetels. 

De betaalde Sabam-gelden en auteursrechten van de niet opgevoerde productie zouden zijn 

teruggevraagd door Valentijn. Nog geen duidelijkheid over de effectieve status daarvan.  
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Productie-planning 

Er zal in seizoen 2020-2021 géén avondvullende productie zijn zoals we die reeds kennen. Er 

wordt wel gewerkt om alternatieven te brengen. In bubbels, buitenshuis, in open lucht, intern 

zonder publiek,.. Het seizoen zal dus hoogstwaarschijnlijk niet helemaal theaterloos zijn, maar 

wel anders ingevuld. 

“Geen schuilplaats meer” wordt minimaal uitgesteld naar oktober 2021. Exacte data dienen nog 

vastgelegd, afhankelijk van de situatie op dat moment. 

Voor de overige invulling van het seizoen 2021-2022 of heel misschien het voorjaar 2021 zijn er 

verschillende pistes en ideeën: 

- Antigone (kreabotheater of buiten de kerk, onder de bomen) in een regie van Trudo 

- Trojaanse vrouwen (kreabotheater) in een regie van Trudo 

- Monologen van Shakespeare, Dario Fo, … eventueel 2 monologen op 1 avond in de 

kerkruimte (= meer afstanden) 

- Monoloog of Dialoog “U bent mijn moeder” van Joop Admiraal over een dementerende 

moeder. 

 

Planning 

Andy houdt vol: “Het sterkste brein is het gemeenschappelijke brein”. 

Daarom stelt hij een strikte planning van open stuurgroep-vergaderingen voor. De bedoeling 

van deze vergaderingen is om 1 onderwerp op tafel te gooien en het die dag op dat ene 

onderwerp te houden. Iedereen van kreabo kan/mag deze vergaderingen bijwonen en zijn/haar 

mening – onder leiding van de stuurgroep - delen om zo tot een groepsbesluit te komen. Deze 

vergaderingen zijn brainstormvergaderingen om te bredere ideeën te horen en te weten wat er 

leeft in de groep. Misschien worden knopen doorgehakt op die avond, misschien zal de 

stuurgroep op een later tijdstip zich erover beraden. Het moet duidelijk zijn dat besloten zaken 

niet steeds opnieuw in twijfel getrokken worden. Na verloop van tijd is er uiteraard wel ruimte 

om achteraf constructief te evalueren. 

De oproep is dus als volgt:  

Heb je interesse, meningen of ideeën voor het bepaalde onderwerp? Zorg dan dat je aanwezig 

bent op die vergaderingen. Achteraf worden discussies of afbrekende kritiek niet getolereerd. 

De vergaderingen starten om 20u, in reitveld of kerk, afhankelijk van de zaalplanning op dat 

moment. 

 

- Ma 5 okt 2020:  Fondsen / financieel / sponsorplan / … 

o Hoe krijgen we geld binnen? 

o Wat doen we voor onze sponsors?  

 

- Do 12 nov 2020:  Niet-toneelgerichte activiteiten (voor plezier of voor geld) 

o Intern: fietstochten, productiefeesten, … 

o Extern: kienen, pukkelpop-opruiming, quizzen,  
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- Ma 7 dec 2020:   Interne toneel-activiteiten 

o Zowel in voorjaar 2021 als in de toekomst 

o Interne workshops in bubbels: werken rond emoties, bewegingstheater, .. 

o Externe cursussen via opendoek; Is er vraag naar? Welke ? 

 

- Ma 4 jan 2021:  Kreabotheater / logistiek / kerk / .. 

o Hoe zijn wij de modernisering van het theater? Hoe kunnen we de logistiek zaal-kerk 

optimaliseren? Welke elementen gaan we op welke manier stockeren? 

o Ontvangst van mensen, inrichting weekkapel als foyer, locatie kleedruimte, … 

o Hoe kadert Kreabo in het meerjarenplan van de herbestemming van het 

kerkgebouw? Meedenken naar polyvalentie van de ruimte. 

 

- Ma 1 feb 2021:  Cafeetje 

o Werkplanning, voorbereiding, inkleding, opruimen, aanbod, … 

 

- Ma 1 mrt 2021:  Inhoud nog te bepalen 

 

- Ma 5 apr:   Toneel op verplaatsing 

o Straattheaters, animatie op feesten, monologen of volledige producties op 

verplaatsing.  

o Op basis van de eventueel gedane workshops komen er nieuwe interesses of 

talenten boven drijven. 

o Terug naar de essentie van een theatervereniging 

 

 

 


