
VERSLAG VERGADERING E-TEAM 

📅 dinsdag 30 maart 2021 
🕢 20u00 
🔑 videocall 
 
🧾Legende:  I  deze topics vullen we aan tegen vrijdag 26/03 middernacht;  G  is gesprek dat doorgaat 
tijdens de vergadering, maar waarover zeker ook op voorhand info mag komen;  N  is een nieuwe taak 
waar iedere geïnteresseerde zijn eigen naam bij mag zetten. 
 
Aanwezig: Thomas, Valerie, Joren, Jelle, Tina, Sander en Nele 
 
 

Algemeen 

Verslag vorige vergadering I Valerie 

 
Zie Google Drive.  
 

Corona N Iedereen 

 
Vanaf 1 april zijn buitenevenementen met maximum 50 toeschouwers opnieuw toegelaten.  Vanaf mei 
zou er meer mogelijk zijn, al is nog niet duidelijk wat. (Deze maatregelen zijn intussen 
teruggeschroefd.) 
 
Schepen van Cultuur Moad El Boudaati liet telefonisch weten dat er geld is voor performances online. 
Tina vraagt of hij zelf suggesties of voorstellen had, maar zo concreet was het niet. Hij zou graag 
onlinevoorstellingen zien. We weten dat de Violier (als andere Vilvoordse theatervereniging) wel al 
filmpjes aan het maken zijn, maar we betwijfelen of dit wel volgens de huidige regels verloopt, 
aangezien er vaak te veel volk in beeld komt.  
 
Impro lijkt wel een mogelijkheid, Jelle neemt het initiatief hiervoor in het Messenger-groepje.  
 
Voor de podcast is er op dit moment weinig animo, Joren werpt op dat hij niet alleen aan de podcast 
verbonden is, en dat er altijd andere mensen het initiatief mogen overnemen op dit moment. Voor het 
monteren zelf heeft hij eventueel wel nog wat tijd.  
 
 

Coulissen 

 
Aanpak ieren G Jelle 

 
De social media ‘campagne’ van Valerie en Nele is van start gegaan.  
Thomas heeft het document met de -iertaken, en bij uitbreiding taakbeschrijvingen en 
verantwoordelijkheden van het hele E-Team, overzichtelijk verfraaid en op Drive gezet. 
Thomas deelt het document ook met de leden van de AV.  
 
 

Maandelijks financieel verslag I Tina 



 
Geen financieel verslag wegens beperkt aantal verrichtingen: 15,77 € uitgegeven aan de FB ad voor De 
Woordsmeedse en 1,04 € binnengekomen door schenking Jonne & Tina.  
 

Optimalisatie AV G Thomas & Tina 

 
Stemming E-Team:  
De meningen zijn verdeeld over het idee van op voorhand je motivatie te bezorgen. We stellen de 
nieuwe werkwijze (afschaffen van de verplichte motivatie, waarbij de AV enkel vragen moet stellen om 
de kandidaat te doorgronden, zonder eigen ‘speech’ op voorhand) voor aan de AV, en als ze akkoord 
gaat, dan laten we de stemming meteen verlopen volgens deze nieuwe methode.  
 
Momenten AV:  
We willen op de AV ook de momenten waarop de AV plaatsvindt ter discussie stellen. Op dit moment 
vallen de vergaderingen immers steeds in examenperiodes voor onze studenten. Valerie is geen fan 
van het verplaatsen van de mei-AV, omdat het een goed ijkpunt is om na de meiproductie uitgebreid 
te evalueren. Het is ook handig voor nieuwe E-Teamleden om in de zomer een paar maanden te 
hebben om in te werken.  
Joren beargumenteert dat we ook moeten kijken naar het goedkeuren van de begroting door de AV, dit 
moet volgens de statuten binnen een bepaalde periode gebeuren. In onze statuten staat het als volgt: 
“Iedere vzw moet binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar, de jaarlijkse algemene 
vergadering houden. Het bestuursorgaan moet op deze jaarlijkse AV de jaarrekening van het voorbije 
boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voorleggen.” 
De opties september en maart zijn voor Joren ook in orde, als je in september een nieuw E-Team kiest, 
kunnen deze mensen zich meteen in het najaar smijten in hun nieuwe rollen.  
Bij akkoord van de AV moeten we bekijken hoe we aan de slag gaan met het nieuwe E-Team, en 
hoelang deze mensen dan aan zet kunnen blijven.  
 

ELEMENT leren schrijven I Jelle & Thomas 

 
Bo, Thomas en Jelle hebben de deelnemers van de eerste cursus gecontacteerd met een voorstel en 
vraag naar ideetjes en noden van de groep. Intussen is er een e-mail gestuurd voor een tweede reeks 
die in april start.  
 

Externe cursussen I Valerie 

 
Valerie heeft via verschillende posts op Facebook reclame gemaakt voor het aanbod van OPENDOEK 
en Wisper. Er werden geen aparte mailtjes gestuurd, omdat het aanbod op dit moment wel nog eerder 
beperkt was en er minder héél relevante cursussen voor ons bij waren.  
 

E-Teambuilding I Jelle & Sander 

 
Sander is rondgegaan met mysterieuze pakketjes voor de E-Teambuilding op zaterdag 27/03. 
Alta Vica, waar is Wendy? 
Jelle hoopt nog steeds om het originele idee van de E-Teambuilding nog te kunnen uitvoeren. We zijn 
benieuwd!  
Het E-Team bedankt Jelle en Sander voor de moeite en organisatie van deze E-Teambuilding. De 
activiteit was misschien een beetje te lang, maar we hebben ons wel geamuseerd.  
 

Gespreksavond G Jelle 

 
(Het verslag werd al gedeeld met de aanwezigen van deze gespreksavond.)  
 



Mogelijke onderwerpen/stellingen om mee te nemen naar de AV: 
● Doen we nog dergelijke gespreksavonden? 
● Mensen die suggesties deden voor stukken ook betrekken in het beslissingsproces? 
● Derde productie voor jongere acteurs 
● Oudere acteurs nemen een mentorrol op binnen meiproductie 

 
Thomas en Jelle zullen enkele stellingen/onderwerpen distilleren om te bespreken als topic op de 
volgende AV.  
 

Taks tot vergoeding der successierechten I Tina 

 
We ontvingen een brief van de overheid met de vraag om aangifte te doen in het kader van de taks tot 
vergoeding der successierechten. Tina stuurde hen het antwoordstrookje terug om te melden dat we 
minder dan 25.000 euro bezittingen hebben en dus geen taks verschuldigd zijn. 
 

Cultuurraad Stad Vilvoorde I Valerie 

 
Verslag cultuurraad zie samenvatting Tom: 
https://docs.google.com/document/d/1KyY_rtqiGsTB2MUYT1OAv9jECddJnkuh17LYAG3bE8Q/edit#headi
ng=h.ptxltt3d71os  
We zijn vooral benieuwd naar .K (punt K), de nieuwe cultuur- en sportinfrastructuur in Koningslo.  
 
 

Podium 

 
Odinsdochter / ELE’ART I Jelle 

 
Alle groepjes hebben hun eerste meeting gehad. Zondag 28 maart hebben An, Almira, Thomas en Jelle 
samengezeten om verslag uit te brengen van de eerste samenkomst met hun groepjes en de volgende 
stappen te bespreken. Zaterdag 10 april (voorlopige datum) wordt besproken hoe we het 
voorstelaspect van het ELE’art project concreet gaan bewerkstelligen. 
 

Het huis van Bernarda Alba (2-3 oktober 2021) I Nele 

 
Thomas, Nickey, Valerie en Nele hebben samengezeten en de toekomst van Alba wat besproken. Dit 
was voor de aankondiging van de maatregelen van 24/03. Er zijn 2 opties ofwel voorstelling voorjaar 
‘22 (repeteren zomer ‘21) of voorstelling najaar ‘22 (repeteren voorjaar ‘22). Er is dan ook gepolst 
geweest bij de actrices welke optie zij graag zouden hebben en of ze überhaupt nog zouden 
meespelen. Daaruit is gebleken dat enkel Hester niet meer zou meespelen en dat voor de rest de 
voorkeur gaat om de voorstelling te spelen in het najaar ‘22.  
 

Website, social media & blog I Valerie & Nele 

  
Momenteel loopt op onze sociale media de campagne om het takenpakket van de E-Teamleden voor 
te stellen. Er waren in maart ook aparte posts op Instagram over Vrouwendag en Wereldtheaterdag.  
 

Huis van de Mens N Joren 

 
Er kwam een vraag van Sam Vancampenhout: ze willen wat budget opmaken voor de zomer van ‘22. 
Sam heeft nog niet geantwoord op de vraag rond ‘Roodkapje’-heropvoering voor €500, voor de rest 

https://docs.google.com/document/d/1KyY_rtqiGsTB2MUYT1OAv9jECddJnkuh17LYAG3bE8Q/edit#heading=h.ptxltt3d71os
https://docs.google.com/document/d/1KyY_rtqiGsTB2MUYT1OAv9jECddJnkuh17LYAG3bE8Q/edit#heading=h.ptxltt3d71os


nog weinig initiatief. We stellen Joren aan als contactpersoon voor Sam mocht die in de tussentijd nog 
vragen hebben. Joren informeert ook nog eens of er al verdere stappen kunnen worden gezet, en of er 
al een offerte moet gemaakt worden.   
 
 

Foyer 

Monthly Movie Nights I Sander, Nele & Valerie 

  
Twee filmavonden geweest:  

● Bandersnatch op 27 februari. Opkomst: 5 personen, weeral geluidsproblemen. 
● ‘Raya and the Last Dragon’ op 20 maart. Opkomst: 8 personen, de film viel bij iedereen goed in 

de smaak. Leuk dat we terug een heel recente film konden aanbieden!  
 
Volgende sessie op 3 april: ‘Godzilla vs Kong’.  
 

ELEbaby’s N Thomas 

 
Zowel Ulrike en Steven als Sam en Nickey hebben aangekondigd in verwachting te zijn. Volgens 
Thomas hebben we nog maar 1 ELE-body, dus Thomas bestelt vijf nieuwe exemplaren om tijdig uit te 
kunnen delen.  
 
 

Opendoek online regiobijeenkomst N Valerie 

 
8 april 20u: Valerie schreef zich alvast in hiervoor. Tina twijfelt nog, maar kan zich indien gewenst ook 
nog inschrijven.  


