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Redactie

HetVirus
Aan de vooravond van de voorstellingen
van ‘’De Storm’’ kan je de nieuwe editie van
‘’HetVirus’’ verwachten!

Prettige zomervakantie

Mail: pr.speledonckers@gmail.com

AL HET NIEUWS IN EN RONDOM ONS THEATER

Afscheidswoord Jos Buitelaar
Hulp
gevraagd
De werkgroepen “licht
en geluid”, “decor” en
“’kleding” zijn opzoek
naar medewerkers.
Licht en geluid hebben
hulp nodig tijdens de
uitvoeringen.
Decor uiteraard voor de
uitvoeringen met name
op de zaterdag.
De kleding het hele jaar
door.
Dus heb je zin en tijd of
ken je iemand die nog
actief wil zijn meld je
dan aan bij een van deze
werkgroepen via:
werkgroepen@
speledonckers.nl

In november 2017 ben ik gekozen tot voorzitter van De Speledonckers en van Stichting
Culturele Dagen (beheerder van het Natuurtheater). De eerste maanden waren erg pittig.
Ik had verschillende brandjes te blussen, crisissen op te lossen en een aantal zaken
gereorganiseerd. Ondertussen heb ik alle werkgroepen bezocht en heb ik met zo veel
mogelijk mensen gesproken. De 10 avonden per jaar op basis waarvan ik ben‚
'binnengehaald' als voorzitter bleken als snel niet te kloppen. 1 a 3 avonden per week
bleek meer realistisch.De meeste werkzaamheden van mij als voorzitter heb ik onzichtbaar
uitgevoerd (vele besprekingen, subsidie aanvragen, opstellen van contracten, etc.).
Ik heb mij altijd volledig ingezet en getracht de belangen van De Speledonckers zo goed
mogelijk te behartigen. Zowel intern als extern.De laatste maanden vielen mij echter erg
zwaar. Bijna alle problemen die er binnen de vereniging spelen komen uiterlijk op mijn
bord terecht (soms rechtstreeks en soms via een omweg). Ik had het gevoel dat ik
vooral problemen aan het oplossen was en dat er altijd wel iemand niet tevreden was over
de oplossing. Dit maakte de functie als voorzitter er niet leuker op. Uiteindelijk is het
bestuur ook maar een werkgroep en doen we ons werk ook vrijwillig. Net als iedereen wil
ook het bestuur voldoening hebben van de dingen die we doen en voor het merendeel
vooral ook plezier hebben.
De voldoening en het plezier ontbraken bij mij de laatste maanden. Als het een betaalde
baan zou zijn geweest dan had ik zelfs ander werk gaan zoeken. Dit heeft mij dan ook doen
besluiten dat ik mijn functie als voorzitter heb neergelegd.
Ik wil Gert-Jan bedanken dat hij de functie van voorzitter tijdelijk op zich
neemt tot er een andere voorzitter is gevonden. Ik zal Gert-Jan tot die tijd
op de achtergrond blijven ondersteunen.
Ik kom zeker nog naar de voorstellingen kijken dus we gaan elkaar nog
tegen komen. De Speledonckers is een mooie en unieke vereniging.
Bedenk dat "De Speledonckers" wordt gevormd door jullie allemaal
en dat iedereen net zo belangrijk is. Het plezier is ook iets dat
niet vanzelf komt maar wat we met zijn allen moeten maken.
Jos Buitelaar

Jouw bericht in HetVirus?
Leuk of belangrijk nieuwsfeitje? Een aanmerking op een geschreven verslag of ben je op zoek naar het een of het ander? Stuur
dan je inzending naar de redactie van HetVirus en verzilver een plekje in de volgende editie: pr.speledonckers@gmail.com
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Jeugdproductie Rapunzel

Samenwerking Hartentroef

We kunnen terugkijken op een geweldige
jeugdproductie “Rapunzel” met maar liefst 2041
bezoekers. Vele nieuwe spelers en een goede
samenwerking met de “Dauwdruppeltjes”.

Ook dit jaar hebben we weer ijs van Ijssalon
Hartentroef verkocht tijdens de voorstellingen.
Wederom blijkt dit zeer succesvol.
Dit jaar kon er bij Ijssalon Hartentroef gespaard
worden voor ijs tijdens de voorstellingen van
Rapunzel. Als je een volle spaarkaart had kreeg je
een gratis bolletje ijs.

Helaas heeft Nikki besloten om te stoppen als
productieleider maar ze heeft meteen toegezegd
dat ze bij de jeugdproductie wil helpen achter de
schermen, enne daar houden we haar aan.
Wij danken Nikki voor
haar inzet en hopen
haar nog vaak te zien
in de Donck.
We komen zo snel
mogelijk met informatie
over het nieuwe stuk.

Nieuw te bouwen loods
Het heeft even geduurd maar inmiddels is de
vergunning goedgekeurd en ligt nu ter inzage bij de
Gemeente.

Vernieuwing tribune
Is het jullie ook opgevallen dat de banken op de
tribune weer voorzien zijn van een mooi kleurtje.
Met NL doet zijn alle banken afgewassen en daarna
heeft Hans den Dekker met een aantal vrijwilligers
alle banken in de gezet. Hierdoor kunnen we weer
jaren vooruit.

Na de volwassen productie kunnen we starten met
de bouw. De betonblokken langs de parkeerplaats
liggen reeds te wachten. We hebben al diverse
vrijwilligers die ons komen helpen.
We houden jullie op de hoogte en zullen te zijner
tijd om hulp vragen.

Bedankt Hans en alle vrijwilligers!
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