
 VERSLAG VERGADERING E-TEAM 

📅 dinsdag 27 april 2021 
🕢 19u30 
🔑 videocall 
 
🧾Legende:  I  deze topics vullen we aan tegen zaterdag 24/04 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, Tina, Valerie, Jelle, Joren, Sander en Nele  
 
 

Algemeen 

Verslag vorige vergadering I Valerie 

 
Zie Google Drive.  
 

Corona N Iedereen 

 
Sinds vorige vergadering zijn er weer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd op de laatste 
Veiligheidsraad (vanaf 8 mei: buitenevenementen (tot 50 personen), in de zomermaanden: 
evenementen binnen met 50 personen en buiten met 200 personen). We merken voorzichtige pogingen 
en testjes, dus hopelijk evolueren de cijfers gunstig en kunnen deze maatregelen ook daadwerkelijk 
worden bekrachtigd.  
 

Coulissen 

 
Aanpak ieren I Iedereen 

 
AV-mail is verzonden. 
 

Maandelijks financieel verslag I Tina 

 
Het financieel verslag van maart-april 2021 is te vinden via deze link. 
 
Tina en Thomas verduidelijken waarom we een maand een Zoom-account hebben aangeschaft 
(stabiele verbinding, ELE’ART-samenkomst, E-Team). Dit zullen we ook met het oog op de AV 
vermoedelijk nog verlengen.  
 

Algemene Vergadering G Thomas & Tina 

 
Voorstel Jelle over ‘AV-naturalisatie’ leden die wegens corona nog geen voorstelling hebben kunnen 
meemaken. 
We zullen voor de volgende AV de mensen over wie het gaat wel eens aanspreken (Roxane, Fé, Ismael, 
Stella en Angelika) en vragen of ze interesse hebben om te komen. Jelle zal uitleggen wat dit inhoudt, 
en de nodige informatie verstrekken.  

https://drive.google.com/file/d/1lJ5t29m6LKHPdVhBBXJysPLDqZUvfEkk/view?usp=sharing


 
Bij het zoeken in het intern reglement valt op dat er hier nog sprake is van de departementen. Sander 
checkt dit en leest nog eens na om de info over de departementsstructuur aan te passen.  Valerie mag 
nog eens dubbelchecken zodra hij klaar is.  
 
Voorstel agenda AV:  
 
Na de uitnodiging versturen we nog een aantal mails met documenten (samenvatting van de E-
Teamevaluatie, financieel verslag). Hopelijk blijft de AV op deze manier top of mind, en voelt het niet 
aan als spam bij onze leden.  
 

ELEMENT leren schrijven I Jelle & Thomas 

 
Eerste samenkomst van de tweede reeks zit erop, grote overlap van deelnemers met eerste reeks. 
Individuele trajecten zijn gestart. 6 deelnemers!  
 

Externe cursussen I Valerie 

 
Op 18 april volgden Rany en Valerie de onlineworkshop ‘Scriptease met Arne Sierens’ (via OPENDOEK). 
De workshop bestond eruit dat we in het eerste deel getuige waren van een stukje scriptlezing voor 
een nieuwe voorstelling (met regisseur Arne Sierens en de twee actrices Tania Van der Sanden en Lien 
Thys), in het tweede deel werden we in kleinere groepjes verdeeld en lazen en bespraken we zelf 
dialogen en monologen. In deze kleinere groepjes was er ruimte voor bespreking en beantwoordde 
Arne Sierens onze vragen. Rany en Valerie waren nadien heel enthousiast!  
 

Evaluatie E-Team G Thomas 

 
Gaat door op 1 mei. Iedereen bereidt de evaluatie voor dmv vragen. 
We buigen ons nog even over het nut van deze evaluatiemethode, gezien het ongewone afgelopen 
werkjaar.  
 
Conclusie: zaterdag 1 mei, 10u30. Iedereen bereidt naar eigen goeddunken en vermogen voor.  
 

Gespreksavond G Thomas en Jelle 

 
Thomas en Jelle hebben het samenvattingsdocument van de gespreksavond onder handen genomen 
en hebben een viertal stellingen/vragen opgesteld die als besprekingspunten op de AV zouden komen.  
 
Nog twee belangrijke discussietopics naar aanleiding van de gespreksavond:  

● Voor het E-Team: betrekken van van extern talent bij onze werking (coaching/regie)  
● Voor een volgende gespreksavond: de stelling ‘als je vijf keer afwezig bent op repetitie waar je 

aanwezig moet zijn, kan dit een reden zijn om je rol af te nemen’.  
 

 

Podium 

 
Online impro N Jelle 

 
Na ELE’ART zijn de improlesgevers via Doodle een meeting aan het vastleggen. 
 

Project dementie I Thomas 



 
Thomas heeft binnenkort een call ingepland met Annelies (onder andere over de mogelijkheid tot 
repetities/voorstellingen in openlucht). Jelle heeft een voorstel gedaan voor een filmavondje met ‘The 
Father’ (recente Oscarwinnaar Anthony Hopkins, film over dementie).  
 
 

Odinsdochter / ELE’ART I Jelle 

 
Een geslaagde eerste editie achter de kiezen. We hebben dankbaar kunnen genieten van de vele 
inzendingen. Gezellige namiddag via nieuw pro Zoom account met deelnemers en nieuwsgierigen. 
Extra bedankje voor Thomas die de kunstwerkjes digitaal heeft verzameld en in een leuk virtueel 
museum heeft geplaatst. Er zijn nog wat technische copyright zaken te verwerken alvorens we het 
museum meer ‘publiekelijk’ kunnen maken.  
Bol.com-bedankbonnetjes ter waarde van 5 euro zullen naar de inzenders gestuurd worden, en een 
projectevaluatie volgt. 
 

Website, social media & blog I Valerie & Nele 

  
De campagne met de -iertaken op Instagram is afgerond. Valerie en Nele denken nog na hoe ze de 
maand mei kunnen invullen met terugblikken op de voorbije meiproducties.  
 

Huis van de Mens I Joren 

 
Joren heeft met Sam gesproken. Voorstel van Roodkapje of iets vergelijkbaars te doen is ingediend.  
 
 

Foyer 

Monthly Movie Nights I Sander, Nele & Valerie 

   
Godzilla VS Kong was op 3 april te zien (tot groot vermaak van de aanwezigen). 
 
Mortal Kombat is gepland voor 1 mei.  
 

ELEbaby’s I Thomas 

 
5 nieuwe rompertjes besteld. 
 

Opendoek online regiobijeenkomst I Valerie 

 
In het begin uitleg over de regiowerking, en voorstellen van het team. Ook korte interventies door 
verenigingen uit de buurt die wat corona-initiatieven uit de doeken deden en inspiratie boden voor 
activiteiten.  
De inspiratiegids die OPENDOEK opstelde werd ook aangehaald (https://www.opendoek.be/toch-
theater/inspiratiegids). Wanneer we een gelijkaardig idee hebben, is dit zeker wel een interessant 
document om erbij te nemen!  
 
Tina vraagt zich af hoe repetities kunnen binnen de huidige maatregelen, hier komt geen antwoord op 
in deze documenten. We kunnen wel OPENDOEK zelf altijd eens contacteren met onze vragen, mochten 
we beslissen om over te gaan tot concrete repetities.  

https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids
https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids

