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Geacht lid van de Vriendenkring, 

 

Als lid, is het goed om te weten wat je van de vereniging mag verwachten en daarnaast wat de 

vereniging van jou verwacht. 

Derhalve geven we bijgaand een opsomming van de regels zoals die bij onze vereniging gelden. 

Hiermee hopen we te bereiken dat elk lid precies weet waarop en waaraan, zonder daarbij het 

eigenlijke doel van de vereniging, uit het oog te verliezen.  

Een vereniging bestaat alleen maar door zijn leden. Samen zullen zij de vereniging, in ons 

geval een Kring van Vrienden, levendig moeten houden. Ken en neem daarom je 

verantwoordelijkheid en laat je Vriendenkringmaatjes niet in de kou staan.  

 

WEBSITE Vriendenkring : https://www.vriendenkring.com 

WW INLOG LEDEN  : vriendenkringleden 

 

Zie hier de huisregels: 

* Binnen de verenging wordt ieder lid ongeacht zijn/haar mogelijkheden en/of 

beperkingen gerespecteerd. 

 

* Na opgave bij een van de bestuursleden volgt een intake gesprek. Hiervoor wordt men 

door het bestuur uitgenodigd. Tijdens het gesprek wordt nader kennis gemaakt. Tevens 

worden de Huisregels onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt gevraagd of je 

toestemming geeft voor het plaatsen van zaken op de website zoals: NAW gegevens (achter 

login), foto’s waar je opstaat, het vernoemen van je naam in PR stukken.   

 

* De vereniging speelt jaarlijks minimaal 2 toneelstukken. Een avondvullend stuk voor 

jeugd en volwassenen: de Voorjaarsvoorstelling (5 uitvoeringen), een stuk voor kinderen: de 

Familievoorstelling (3 uitvoeringen). Daarnaast kan het voorkomen dat een stuk door kinderen 

wordt opgevoerd: de  Jeugdopleiding (2-3 uitvoeringen). 

Elk jaar kan men zich opgeven om te spelen in de Voorjaarsvoorstelling en/of de 

Familievoorstelling.  Of je ook daadwerkelijk mag spelen, wordt bepaald door de bezetting van 

het gekozen stuk en daarnaast door de regisseur. 

 

* Niet spelende leden worden uitgenodigd voor het bijwonen van de voorstelling. De 

toegangskaarten hiervoor dienen aangekocht te worden. 

Tevens wordt elk jaar, uit naam van de vereniging, door leden een feestavond geregeld. 

(deelname op eigen kosten). Hiervoor word je met je partner uitgenodigd. 

 

* Voor en tijdens uitvoeringen worden alle niet spelende leden geacht mee te helpen in 

het welslagen van de uitvoeringen. Met betrekking tot het voorbereidend werk word je 

ingedeeld in een commissie. Daarnaast word je geacht minimaal 2x aanwezig te zijn tijdens de 

uitvoeringen van onze stukken, om mee te helpen in de organisatie. Ook hiervoor geldt dat je 

tijdig een uitnodiging ontvangt. 
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* Elk lid jonger dan 65 jaar moet deelnemen aan de donateurskaarten actie, welke altijd 

plaatsvindt 4 tot 5 weken voor de première van de Voorjaarsvoorstelling. Hiervoor krijgt men 

tijdig een uitnodiging.  

Nieuwe leden worden altijd ingedeeld bij meer ervaren leden van de vereniging. 

Note: leden ouder dan 64 hoeven in principe niet aan de actie deel te nemen. Dit kunnen ze 

kenbaar maken aan het bestuur.  

 

* Tweemaal per jaar ontvangt men een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering, 

de Jaarvergadering (rond april) en de Algemene  Ledenvergadering (rond november). Is men 

verhinderd dan dient men zich tijdig af te melden bij de secretaris. 

 Tijdens de Jaarvergadering dient men de dan geldende contributie te voldoen. Dit kan 

ook door overschrijving per bank op nummer: NL51 RABO 0154 9283 13 

 

*  Na twee jaar lidmaatschap (indien nodig of wenselijk) volgt een gesprek met het 

bestuur. Beide partijen hebben dan de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen. In 

het oordeel van het bestuur worden te allen tijde de volgende aspecten meegenomen. 

- Acteerprestaties en inzet/opstelling tijdens repetities. 

- Inzet voor/betrokkenheid bij de vereniging tijdens activiteiten buiten het    

toneelspelen om (organisatie, vergaderingen, donateurkaartenactie, taak 

uitvoering binnen commissie, etc.).  

- Houding ten opzichte van de vereniging en andere leden. 

 

* In principe heeft geen enkel lid recht op een vergoeding. In sommige gevallen 

kan het bestuur besluiten om onkosten te vergoeden, dan wel een vergoeding te geven. 

Personen die op kosten van de vereniging een cursus hebben gevolgd, krijgen nooit een 

vergoeding.  
 

* Alleen in overleg met het bestuur, dan wel in het kader van een op te voeren 

toneelstuk kan men onkosten declareren. Hiervoor moet, indien van toepassing te allen tijde 

een aankoop/kassabon worden ingeleverd. Aangeschafte rekwisieten, kledingstukken en 

andere artikelen voor een productie worden pas vergoed als deze, samen met de kassabon, bij 

het bestuur worden ingeleverd. Is het aangekochte ook in de toekomst nog te gebruiken, dan 

wordt deze opgeslagen in het magazijn (oordeel penningmeester). 

Na afloop van de uitvoeringen kan men de declaratie inleveren bij de penningmeester.  

 

* In geval van onduidelijkheden is het bestuur altijd bereid om nader uitleg te geven. 

Met deze opsomming hebben we niet de intentie om volledig te zijn. Het bestuur behoudt zich 

dan ook altijd het recht voor om punten te wijzigen dan wel toe te voegen. 

 

 

Namens het bestuur 

De Secretaris 
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Onderwerp: VRIENDENKRING VS WET OP PRIVACY 

   

  Elsendorp 17-07-2018 

   

   

  Beste lid van toneelvereniging de Vriendenkring, 

   

  In het kader van de Europese Privacywet (Algemene Verordening 

  Gegevensbescherming) is het noodzakelijk dat je toestemming verleent aan de 

  vereniging voor het opslaan, beheren en delen van je persoonlijke gegevens 

  die bij ons bekend zijn. 

   

  Namens het bestuur vraag ik je dit document te ondertekenen, waarmee je aangeeft     

  toestemming te geven voor het opslaan, beheren en delen van het volgende: 

   

  • NAW gegevens (voor-/achternaam, adres, woonplaats en postcode) 

  • Telefoonnummer(s) 

  • E-mail adres 

  • Datum aanvang lidmaatschap 

  • Registratie contributie lidmaatschap 

  • Gebruik van foto en video uitsluitend voor publicatie tbv PR, gebruik op de website of  

 tijdens speciale gelegenheden. 

   

  Deze gegevens worden digitaal opgeslagen bij de secretaris en de penningmeester en delen     

  op de website (openbaar of via inlog met wachtwoord). 

  Deze gegevens zullen enkel aan leden en derden worden verstrekt indien de vereniging daar  

  belang bij heeft zonder de privacy van de betrokkene uit het oog te verliezen. Bijv.  

  Gemeente, PR activiteiten (alleen foto’s en namen).  

  Bij twijfel zal door het bestuur altijd eerst om toestemming worden gevraagd. 

   

  Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ondergetekende opnemen. 

   

  Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

   

  Hans Silverenberg 

  Secretaris. 

 

VOOR AKKOORD:  

Datum   : ………………………………………. 

 

 

Handtekening  : …………………………………………………………………………………………… 
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