
 

               
    

 

    vrijwilliger bij 

    't VlechtTheater 

 

  info-reader    
   een kijkje achter de  

  schermen 

   
  

 

   

 

  oktober 2019 
  Jacques Platenkamp 



 

't VlechtTheater is een activiteit binnen 't Buurthuus te Noordwolde in multifunctioneel centrum 't 
Vlechtwerk. In tegenstelling tot vele theaters in de omgeving, draait het grotendeels op vrijwilligers.  
Het heeft een kleine zaal met een capaciteit tot circa 150 bezoekers.  De zaal beschikt over een flexibele 
tribune (Jezet) die er voor zorgt dat alle bezoekers goed zicht op het podium hebben. De zaal ademt een 
intieme sfeer uit in de kleuren rood zwart en wit. Daarnaast  is er een ruime foyer waar we de bezoekers 
ontvangen. Deze heeft een gezellige horeca waar van alles te krijgen is.  
 
Omdat we praktisch geen subsidie krijgen en voor de inkomsten afhankelijk zijn van max 150 stoelen, 
kunnen we geen voorstellingen bieden van landelijk bekende artiesten.  Maar er blijkt in Nederland 
voldoende kwalitatief en betaalbaar aanbod  op allerlei gebieden te zijn om een leuk en afwisselend 
programma op te bouwen, en.... tegen betaalbare prijzen.  

Sterke punten van 't VlechtTheater zijn onder meer: kleinschaligheid, een prettige en informele sfeer, 
theater in de buurt en korte afstand tussen publiek en het 
podiumgebeuren. Het theater wordt ook verhuurd aan gezelschappen 
of theaterbureaus, waardoor we soms toch een bekende naam op de 
planken hebben. Veel informatie over 't VlechtTheater staat op de 
website https:\\vlechttheater.nl. 
 
We gaan met veel plezier het tweede theaterseizoen in. Het team 
bestaat echter nog steeds uit vrijwilligers van de initiatiefgroep.  Dit is 
erg krap en daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers ter 
uitbreiding van het team.  

Het zal duidelijk zijn dat vrijwilligerswerk binnen 't VlechtTheater 
meestal om zekere kennis en vaardigheden vraagt. Vandaar dat we 
deze reader hebben opgesteld waarin precies staat welke 
competenties we vragen en wat we aanbieden. Een daarvan is  de 
mogelijkheid om "het vak te leren".   
 
 

Werken bij een theater in de uitvoering heeft iets magisch en 
onvoorspelbaars: geen twee voorstellingen zijn hetzelfde, dus het 
vraagt de nodige flexibiliteit en creativiteit van het vrijwilligersteam 
om de uitvoering van een voorstelling goed te laten verlopen. 
 
Het is leuk en afwisselend werk. Iedere week ?  Nee hoor, zo'n 16 x 
per jaar om de twee a drie weken in de periodes januari-april en 
september-december.  
 
Om een idee te krijgen wat er allemaal achter de schermen speelt: 
  
Wat voor een voorstelling  is het ? wordt het druk?  hoeveel 
reserveringen zijn er?  hoe bouwen we de zaal op?  is er een licht- en 
geluidsplan?  wanneer komen de artiesten?  wie is gastheer/ 
gastvrouw? wanneer wordt de voorstelling opgebouwd?  is er een 
kleedruimte nodig? Is de kassa voldoende bezet? is de reserveringlijst 
uitgedraaid? liggen er folders van de volgende voorstellingen in de 
foyer? zijn de bloemen besteld en klaargezet?   aankondigen of niet? 
is er voldoende ondersteuning  aan de bar tijdens de pauze? wie zorgt 

voor de consumpties van de artiesten? wie ruimt er na afloop op?         
        

Dit proces speelt zich bij iedere voorstelling af.   

 
 



 

Belangrijk !!     Het "avondje uit gevoel" 

Wat op het podium gebeurt is slechts een deel van het geheel. De bezoekers komen wel daarvoor, maar 
het is ook een "avondje of een middagje uit . Dit betekent dat het hele traject vanaf de entree  tot na de 
voorstelling  een gastvrije en informele sfeer moet uitdragen. Dit bepaalt de instelling en de houding van 
de vrijwilligers. Als het soepel loopt hebben zowel artiesten als het publiek een fijne avond, en...  daar 
gaat het om:  alles wat je als vrijwilliger doet staat ten dienste van de artiesten en het publiek.   
Bovendien zullen de artiesten,  als zij goed ontvangen en verzorgd worden,  zich thuis voelen en 
daardoor een betere voorstelling geven.  

Is het een prachtige voorstelling en gaat het publiek tevreden naar huis , dan heb je als vrijwilliger in 
teamverband een goede  "professionele"  prestatie geleverd en kunnen we voldaan na afloop nog wat 
drinken.  

Wat je ook merkt is dat de artiesten, als ze tevreden zijn,  aan 
anderen doorgeven "dat het fijn spelen is in het VlechtTheater", een 
goede  reclame  voor 't VlechtTheater!.    
Dit geldt uiteraard ook voor het publiek: als je 't VlechtTheater 
ervaren heb als een gezellige, informele accommodatie met goede 
service en kwaliteit op het podium en in de foyer, dan is de kans 
groot dat mensen opnieuw reserveren voor een voorstelling en ook 
anderen in hun kennissenkring op de hoogte stellen. 

Bezoekersaantallen wisselen sterk en zijn onvoorspelbaar. Wij 
vragen de bezoekers  om te reserveren,  zodat we een indruk 
hebben hoe druk het wordt. 
Het kan zijn dat het erg laag uitvalt, bijv 15 tot 20. Dan passen we de 
ruimte hierop aan. Of we maken de theaterzaal kleiner,  of we 
werken met zitjes  en/of kleine tribune , of we richten de foyer in als 
"Theatercafé" zodat nagenoeg onversterkt gespeeld kan worden. 

Dit gebeurt allemaal  " voor de schermen"  dus direct voor en tijdens 
een uitvoering.   
 

Daarnaast is al het nodige voorbereidend werk "achter de schermen"  verzet om artiesten en publiek 
gelijktijdig onze kant op te krijgen. We praten dan over acquisitie, publiciteit, contracten afsluiten, 
contact met theaterbureaus , werkvergaderingen, financiën en subsidies aanvragen,  onderhoud licht- en 
geluidstechniek. Dit gebeurt het hele jaar door. Dit wordt gedeeltelijk thuis uitgevoerd en is zelf in te 
plannen.  

Samenvattend kunnen we stellen dat vrijwilligers van 't VlechtTheater: 
 
o werken in het seizoen september t/m mei (uitvoering) ,  
 circa 16 x op een vrijdag- of zaterdag middag/avond  of een zondagmiddag, 
 
o samen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoeringen, 
 
o beschikken over vaardigheden voor de gekozen en  
 uit te voeren taken, of bereid zijn om hiervoor  een training te  volgen, 
 
o bereid zijn om enkele werkvergaderingen bij te wonen en niet afwijken van de geplande 
 aanwezigheid  bij voorstellingen, 
 
o uitvoeringsafspraak aangaan voor mimimaal 1 theaterseizoen,  dus van augustus/september 
 tot april/mei, 

 

 



 

maar daar tegenover staat: 
 
o indien nodig, training / scholing,  
 
o gratis toegang tot het programma van 't VlechtTheater, 
 
o verzekerd  zijn voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen, 
 
o uiteraard werken in een gezellig en gemotiveerd team, 
 
o meedenken over de programmering, 
 
o gezamenlijk het aanwezigheidsrooster opstellen. 
 

wie zoeken we ?  

Allereerst hieronder een organigram van 't VlechtTheater. Dit geeft een beeld waar en wanneer de 
verschillende functies worden ingezet.  Tot slot is er van alle functies een overzicht van de inhoud en 
de gevraagde competenties.   

 

 



 

                     

vrijwilligersfuncties  in detail:                  
 

                     

= acquisitie= 

 
inhoud: programma samenstellen, artiesten benaderen, onderhandelen over 
prijzen, wensen (techniek) bespreken, contract afsluiten, foto's en pr tekst 
opvragen. 
werktijden: zelf in te vullen maar wel voor een bepaalde deadline. 
competenties en ervaring:  beetje zicht hebben op wat er allemaal te koop is, 
weten een balans te vinden tussen kwaliteit en betaalbaarheid, makkelijk kunnen 
onderhandelen. 

 

= publiciteit (pr)= 
 

De publiciteit is vrij breed:  persbericht voor de krant, inschrijven op agenda's , affiches 
maken,  nieuws plaatsen op facebook,  website bijhouden,  powerpoints maken voor 
projectie in de hal, etc etc.  Daarom wordt deze functie door meerdere mensen 
uitgevoerd, uiteraard in nauw overleg.  
competenties en ervaring affiches/ flyers maken:  taalbeheersing, creatieve/ kunst-
zinnige instelling,  ervaring in werken met opmaak op computer (tekstverwerking en 
fotobewerking gecombineerd) ,  opmaak converteren naar diverse formaten,  
contact met de drukker.  

website bijhouden:  bekend zijn met Wordpress en bijbehorende editor.  
facebook bijhouden: bekend zijn met facebook en daarvoor compacte weergave kunnen maken van de 
optredens. 

= financiën=   
 
De financiën worden beheerd door de penningmeester van 't Buurthuus. Hij zorgt dat 
voor de voorstellingen een kas klaarstaat met wisselgeld, de strippenkaarten en een 
figuurstans (voor de strippenkaarten). Na afloop maakt hij de kas op en zorgt voor 
overboeking naar de bank. tevens lopen de contracten en de uitbetaling van de 
artiesten via hem. Hij heeft een boekhoudkundige achtergrond, maakt financiële 
overzichten, werkt met excel, maakt  theaterbegrotingen en vraagt subsidies aan.   

 

= kassa = 
 

Er wordt niet gewerkt met entreebewijzen.  Wel ligt er een lijst met reserveringen,  
strippenkaarten  en een kist met wisselgeld klaar. Dit wordt vooraf uitgeteld en 
aangeleverd door de penningmeester. De entree wordt op 3 manieren betaald:    
1. contant, 2. gepind en 3. met een strippenkaart. Ook worden er nieuwe 
strippenkaarten verkocht (5 strippen voor € 50,00). Op de reserveringslijst wordt 
bijgehouden hoe betaald is en het aantal verkochte strippenkaarten. Tevens worden 

flyers van de volgende voorstelling uitgedeeld.  Als regel geld dat reserveringen geldig zijn tot 15 
minuten voor aanvang van de voorstelling. Mensen wordt bij reserveringen ook gevraagd om ruim op 
tijd aanwezig te zijn. 
competenties: kunnen denken en werken vanuit de visie van 't Vlechttheater, een gastvrije en 
dienstverlenende houding,  goed snel kunnen rekenen en niet in paniek te raken als het druk is.  
                        



 

=gastvrouw/heer= 
                

Deze zijn tijdens de uitvoering aanwezig in de foyer en zaal.  Zij ontvangen de gasten . 
Als de deuren open gaan, staan zij in de zaal en helpen, waar nodig, (oudere) mensen 
de tribune op te gaan, ze kijken of er voldoende stoelen staan, wijzen mensen op lege 
plekken, in de foyer helpen zij bij de kassa. Een van hen is verantwoordelijk voor de 
artiesten (beantwoorden van vragen, zorgen voor consumpties in de pauze, vragen of 
alles naar wens gaat). Staan na de voorstelling bij de uitgang.  

competenties:  kunnen denken en werken vanuit de visie van 't Vlechttheater, een gastvrije en 
dienstverlenende houding.  

= lichttechniek = 
 

Iedere voorstelling vraagt om een specifieke belichting.  Onze installatie bestaat uit 
12 kringen van 2 KW. Op iedere kring kunnen 2 schijnwerpers worden aangesloten. 
De 1Kw en 500W plano convex lampen en de Fresnel spots hebben variabele lenzen 
waarmee de lichtbundel van breed tot smal kunnen worden gemaakt.  Er is een 
zaalbrug , zijlicht en tegenlicht ,waardoor allerlei effecten kunnen worden gemaakt. 
Ook zijn er voorzet-lichtfilters in diverse kleuren. Vaak geeft de artiest aan wat hij wil 
(lichtplan). Als hij dat niet doet dan hangt het van de kennis en creativiteit van de 

lichtman/vrouw af wat het resultaat wordt. Het licht wordt geregeld van bovenop de tribune , achter in 
de zaal.  Om de lampen af te stellen moet je geen hoogtevrees hebben (hoge ladder op).  De 
lichttechnicus stelt op aanwijzingen van de artiesten de lampen af en bedient tijdens de voorstelling vaak 
de licht-mengtafel.  
competenties:  enige elektrotechnische kennis, gevoel voor sfeer en licht, bereidheid om een training te 
volgen.  
 

= geluidstechniek =  

Een voorstelling in de theaterzaal staat of valt met het geluid. Dit kan uiteenlopen van 
een enkele microfoon van een cabaretier tot een complex gebeuren met meerdere  
microfoons en andere geluidsbronnen.  De kunst is om het zo te versterken dat een 
evenwichtig totaalbeeld ontstaat , en dat de artiesten zelf, door gebruik van monitors,  
hun eigen klank goed terug horen. 't Vlechttheater beschikt over een uitstekende 
geluidsinstallatie waarmee een prachtig resultaat kan worden geboekt. (zie hiervoor de 

website www.vlechttheater.nl/zaaltechniek). De bediening van het spul kan variëren van achter op de 
tribune ( samen met het licht) of in de zaal zelf (bij kleinere voorstellingen).  

competenties:  Belangrijk voor een technicus is dat hij goed kan luisteren en (bij voorkeur) kennis heeft 
van de klank van stem en instrumenten en hun onderlinge verhouding. Daarnaast kennis van 
geluidsapparatuur en bekabeling.  

___________________________________________________________________________________ 
 
Tot zover deze "VlechtTheater in vogelvlucht" reader. Het zijn de hoofdlijnen. 
Mocht  dit jouw interesse hebben opgewekt en lijkt het je leuk om deel uit te maken van het 
theaterteam, dan kan je contact opnemen met  Jacques Platenkamp om een geheel vrijblijvende 
afspraak te maken.   
 
hartelijke groeten 
Jacques Platenkamp 
VlechtTheater Noordwolde  
tel 06 1966 3098 
email:  jmj.platenkamp@planet.nl             

http://www.vlechttheater.nl/zaaltechniek
mailto:jmj.platenkamp@planet.nl

