Het Blauwe Boekje - Informatie voor
spelers en ouders
Missie
Jeugdtheatergroep Tïkkie is toegewijd aan het bieden van een
podium voor elk kind vanaf 8 jaar om zich op een leuke
manier te ontwikkelen op theater- en musicalgebied.
Doelstelling
Jeugdtheatergroep Tïkkie stelt zich ten doel het verzorgen
van theater- en musicalproducties, neergezet door kinderen,
ter ontwikkeling van de cognitieve, creatieve, motorische en
sociale vaardigheden.

Structuur
Jeugdtheatergroep Tïkkie is een vrijwilligersorganisatie
beheerd door een bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de
diverse organisatie-eenheden, hoofdzakelijk de creatieve
teams en teams voor processen "achter de schermen". De
creatieve teams leiden de groepen. Deze teams maken,
samen met de leden, elk jaar een voorstelling. Daarnaast zijn
er diverse teams voor de processen "achter de schermen",
zoals decor, techniek, grime, etc. Deze teams worden geleid
door coördinatoren. De coördinatoren vormen met de
creatieve teams en het bestuur de werkgroep.
Uiteraard kan Jeugdtheatergroep Tïkkie als stichting niet
bestaan zonder haar vrijwilligers die zich keer op keer inzetten
om voor de leden geweldige voorstellingen neer te zetten.
Bestuur
Voorzitter

vacant

Penningmeester

Arjan van der Geest

Secretaris

Anne Zonneveld

Algemeen bestuurslid

Bas van Splunter

Algemeen bestuurslid

Laura Warmerdam

Repetities

Contributie

Repetities vinden wekelijks plaats in het clubhuis van
Scouting Bosgeest (Van der Weijdenlaan 2b,
Noordwijkerhout).

Jeugdtheatergroep Tïkkie brengt jaarlijks contributie in
rekening. Nadat een kind vier keer vrijblijvend heeft gekeken
bij een repetitie kan hij/zij bij het creatieve team aangeven lid
te willen worden. De penningmeester zal vanaf de maand van
aanmelding de jaarlijkse contributie in rekening brengen. De
contributie bedraagt €175 en dient binnen 30 dagen na
ontvangst van de factuur te worden voldaan. Als leden in het
lopende jaar instromen wordt het te betalen bedrag berekend
door "aantal resterende maanden x 1/12e deel van de
jaarcontributie". Als meerdere kindern binnen één gezin zich
aanmelden geldt een gezinskorting van 10% voor het nieuw
aangemelde kind. Als betaling, zonder overleg met het
Bestuur, niet plaatsvindt voor de genoemde datum, wordt een
herinnering verstuurd. Als betaling opnieuw uitblijft zal in een
gesprek met de ouders/verzorgers nog één laatste
mogelijkheid gegeven worden te betalen.

Theater maken is een teamsport. Om een stuk goed in te
studeren zijn alle spelers nodig bij de repetities, maar zeker bij
de generale repetitie en de voorstellingen.

Opzegging dient maximaal twee weken na beëindiging van
een productie schriftelijk gemeld te worden bij het bestuur via
info@tikkie.nl. De te veel betaalde contributie wordt
gerestitueerd.

Reglement
1. Een groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 spelers.
2. Spelers worden door het bestuur, in overleg met de creatief
teams, ingedeeld in een groep.
3. Eens per week repeteert elke groep om eens per jaar een
voorstelling op te voeren.
4. Bij de repetities zijn altijd minimaal 2 volwassen vrijwilligers
aanwezig. Zij zijn er 10 minuten voor aanvang van de
repetitie.
5. Extra repetities worden eventueel ingepland door het creatief
team. Data hiervan, gewijzigde repetitietijden en uitvallende
repetities worden zo snel mogelijk per mail of brief aan de
kinderen en/of ouders/verzorgers gemeld.
6. Afwezigheid bij een repetitie wordt uiterlijk 1 dag van tevoren
door de ouders/verzorgers (door de speler zelf indien de
speler ouder dan 18 jaar is) aan het creatief team
medegedeeld. Geoorloofde redenen kunnen zijn ziekte van
het kind, sterfte in de familie of iets van dien aard. Bij
ongeoorloofde absentie wordt contact opgenomen met de
ouders/verzorgers. Absentie bij de generale repetitie en/of
uitvoeringen kan leiden tot uitsluiting van deelname.

7. Op ongepast en/of repetitiestorend gedrag, inclusief te laat
komen, wordt het betreffende kind aangesproken. Zonder
verbetering zal een gesprek met de ouders/verzorgers
plaatsvinden. Als dit wederom niet tot verbetering leidt wordt
per mail aan de ouders/verzorgers gemeld dat het kind bij nog
één maal ongepast en/of repetitiestorend gedrag uitgesloten
zal worden van verdere deelname. Hierbij wordt geen
contributie gerestitueerd.
8. Tijdens de repetities wordt niet gegeten, gerookt, alcoholische
drank gedronken en/of drugs gebruikt. Er is een pauze waarin
eventueel van huis meegenomen drinken, etens- en/of
snoepwaren genuttigd kunnen worden. Limonade wordt door
het creatief team verzorgd.
9. Tijdens de repetities wordt geen gebruik gemaakt van mobiele
telefoons, tenzij deze als rekwisiet nodig zijn. De mobiele
telefoons staan op stil of uit.
10. Naar de repetities wordt gemakkelijk zittende kleding
gedragen waarin gemakkelijk bewogen kan worden en wat
tegen een stootje kan.
11. Na de repetitie en na de voorstellingen ruimen de spelers met
het creatief team de ruimte(s) op. Niemand gaat naar huis
voor alles is opgeruimd.

12. Spelers zijn verplicht de voorstelling van een andere groep bij
te wonen, waarvoor hij/zij een vrijkaart krijgt. De voorstelling
zal besproken worden in de eigen groep als lesmateriaal.
13. Lidmaatschap opzeggen kan binnen twee weken na
beëindiging van een productie per mail naar info@tikkie.nl. Te
veel betaalde contributie wordt gerestitueerd. Bij niet tijdige
opzegging kan het Bestuur besluiten dit niet te doen.

Contact opnemen
Wilt u meer weten over Jeugdtheatergroep Tïkkie of heeft u
interesse in het versterken van onze pool vrijwilligers? Neem
vrijblijvend contact op via info@tikkie.nl of www.tikkie.nl!

