Huisregels voor ‘leden’ van Oek jeugd
1. Contributie voor Oek jeugd bedraagt € 70 en moet per september/ oktober van ieder jaar worden
overgemaakt op rekeningnummer Regio Bank: NL68RBRB 0898664039 t.n.v. Toneelvereniging Oek
jeugd.
2. Het uitgangspunt is, dat de stukkeuze wordt bepaald door de Regie/ Regieassistente(s) iov met de
commissie vanwege de kosten van het stuk. De regisseuse bepaalt wie welke rol krijgt en hoe het
repetitieschema in elkaar wordt gezet.
3. Om de oefenavonden zo goed mogelijk te gebruiken dient iedereen zijn tekst / liedjes zo snel
mogelijk eigen te maken.
4. Het bouwen van het decor begint in de herfst/ kerstvakantie. Mits de uitvoeringsdata veranderen
kan dit aangepast worden. Dit gaat in overleg met de decorploeg, commissie en regie. Tijdens de
repetitieavonden en vergaderingen wordt er doorgenomen of de decorploeg hulp nodig heeft.
Afhankelijk van de werkzaamheden worden vrijwilligers gevraagd.
5. Attributenlijst wordt tijdens het seizoen doorgenomen met de commissie en spelers. Daar kun je
aangeven welke spullen jij kunt leveren voor gebruik tijdens de voorstelling.
6. Kleding is afhankelijk van het toneelstuk. Iedereen wordt zoveel mogelijk gevraagd om zelf voor
kleding zorg te dragen. Overleg kan altijd met de regie en de jeugd commissie.
7. Wij repeteren op vrijdagavond in Ons eigen kroeg in Schagerbrug. Uitwijkmogelijkheden naar de
brandweer in Schagerbrug.
8. Toneelspelen is teamwork. Je dient elke repetitie aanwezig te zijn. Als je een keer niet kunt of je
komt iets later, laat je dit op tijd weten aan de regisseuse. Dit in verband met haar planning voor die
avond.
9. De 10x Theaterlessen worden gegeven en bedacht door de Regie. Dit is geen jaarlijks
terugkomende activiteit. Dit gaat in overleg met de regie of het in dat seizoen gedaan kan worden.
10. Roken is verboden in Ons eigen kroeg. Alcohol wordt alleen geschonken als je 18 jaar en ouder
bent. Legitimatie is verplicht!
11. Voor de leden wordt er aan voorverkoop van de kaartjes gedaan. Dit verzorgt de
penningmeester.
12. Een maand voor de eerste uitvoering is het niet toegestaan om afwezig te zijn!

13. De drankjes op de avond van de voorstelling is in de pauze van Oek jeugd. De drankjes na afloop
van de voorstellingen, zijn voor eigen rekening.
14. Gebruik het toilet in de achterste kleedkamer tijdens de voorstelling: alléén voor, na of in de
pauze van de voorstelling. Bij hoge nood niet doortrekken .
15. Na de laatste voorstelling van Oek Kids en Jong dient iedereen aanwezig te zijn om het decor af te
breken, spullen op te ruimen en alles schoon te maken. Fijn als ouders ook willen helpen.
16. Je lidmaatschap opzeggen? Dit moet voor 31 mei van dat toneelseizoen schriftelijk worden
opgezegd via penningmeester@oek.nl . Na 31 mei wordt de contributie voor het nieuwe seizoen in
rekening gebracht. Ongeacht je mee speelt ja of nee.
17. Oek kids is in de leeftijd van 9 jaar t/m 14 jaar en Oek jong is in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar.
Voor beide groepen kunnen er uitzonderingen plaatsvinden tot hoe oud een kind in de groep zit. Dit
gaat in overleg met de commissie en de regie.
18. Wij streven er naar om onze jeugdleden vanaf 21 jaar en ouder door te laten stromen naar Oek
volwassenen als beide dit willen. Ook hierbij kunnen uitzonderingen plaatsvinden. Dit gaat in overleg
met de commissie, regie, speler en het bestuur van Oek.
19. Wil je lid worden van Oek jeugd, dan kun je opgeven via secretaris@oek.nl . De commissie
bepaalt of er plek is of dat het nieuwe lid op de wachtlijst komt te staan.
20. Per lid is het verplicht om je handen uit de mouwen te steken voor “Ons eigen kroeg”. Dit kan zijn
een bardienst draaien en/ of helpen schoonmaken. Dit in het belang om te kunnen blijven
toneelspelen.
21. Wij willen dat kinderen met plezier lid zijn van Oek jeugd en met plezier de repetities en de
uitvoeringen bijwonen.
22. Wij verwachten dat kinderen tijdens de voorstellingen een eigen bijdrage geven voor het diner
die wordt verzorgd door Rondom Gelukkig uit Schagerbrug. Dit is 2,50 euro per diner.
23. Wij verwachten dat de kinderen tijdens de voorstellingen eerder aanwezig zijn i.v.m. grime,
kleding en laatste dingen.
24. Oek maakt gebruik van sociale media en de website. Hier komen digitale foto’s van de leden op
te staan. Lid is automatisch portretrechten. Wil je dit niet graag apart melden secrataris@oek.nl

Met vriendelijke groet,
Oek jeugd commissie

