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WELKOM BIJ  OPENDOEK 
Om	   regiomedewerkers	   wegwijs	   te	   maken	   in	   de	   organisatie,	   stelde	   OPENDOEK	   deze	   infobundel	   samen.	  
Uiteraard	  kun	  je	  ook	  op	  onze	  website	  terecht,	  maar	  deze	  bundel	  geeft	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  info	  op	  zak	  
te	  hebben	  wanneer	  je	  een	  groep	  bezoekt,	  naar	  aanleiding	  van	  een	  voorstelling,	  of	  voor	  het	  bijwonen	  van	  één	  
of	  andere	  vergadering.	  	  

Naast	   een	   uitgebreide	   handleiding	   vind	   je	   hier	   alle	   info	   over	   je	   rechten	   en	   plichten	   als	   regiomedewerker.	  	  
Deze	   bundel	   bevat	   verder	   interessante	   informatie	   om	   gezelschappen	   te	   helpen	   met	   hun	   vragen	   of	  
problemen.	  

	  

1. OPENDOEK	  en	  haar	  vrijwilligers	  
	  
OPENDOEK	  is	  de	  netwerkorganisatie	  voor	  theater	  in	  de	  vrije	  tijd	  in	  Vlaanderen	  en	  Brussel.	  OPENDOEK	  helpt,	  
stimuleert,	  adviseert,	  inspireert	  en	  verbindt.	  OPENDOEK	  verleent	  informatie	  en	  advies,	  voorziet	  verzekering	  en	  
tal	   van	   andere	   voordelen	   voor	   leden,	   zorgt	   voor	   speelkansen,	   repertoireadvies	   en	   vorming	   en	   heeft	   een	  
Theaterbib	  vol	  theaterteksten.	  
	  
Al	  van	  in	  het	  prille	  begin	  van	  de	  organisatie	  waren	  vrijwilligers	  ontzettend	  belangrijke	  spelers	  in	  het	  werkveld:	  
zij	   namen	  een	  groot	  deel	   van	  het	   administratief	  werk	  op	   zich	  en	   coördineerden	   regionale	  evenementen	  en	  
cursussen.	  	  
	  
In	  het	  beleidsplan	  2017-‐2021	  heeft	  OPENDOEK	  voor	  zichzelf	  4	  horizontale	  doelstellingen	  bepaald.	  
Alles	  wat	  OPENDOEK	  doet,	  wordt	  getoetst	  aan	  inclusie,	  diversiteit,	  duurzaamheid	  en	  professionaliteit.	  En	  we	  
streven	   naar	   verscheidene	   waarden	   zoals	   respect,	   vertrouwen	   en	   vriendelijkheid,	   eerlijkheid,	   openheid,	  
loyauteit,	  laagdrempeligheid,	  community-‐ontwikkeling	  en	  verbinding,	  synergie	  en	  kwaliteit.	  
	  
	  

	  
DOELSTELLINGEN	  
	  
	  
Binnen	  5	  jaar	  wil	  OPENDOEK	  onder	  andere	  de	  volgende	  
doelstellingen	  hebben	  bereikt:	  
	  

-‐ OPENDOEK	  en	  amateurtheater	  worden	  een	  kwaliteitsmerk	  
-‐ Een	  gedegen	  vrijwilligersbeleid	  
-‐ Bruggen	  bouwen	  met	  andere	  sectoren	  
-‐ De	  organisatie	  is	  een	  weerspiegeling	  van	  de	  maatschappij	  
-‐ Een	  open	  community	  
-‐ Ontmoeting	  tussen	  theaterliefhebbers	  
-‐ Participatie	  stimuleren	  
-‐ Profilering	  als	  kennis-‐	  en	  expertisecentrum	  
	  

	  
	  

OPENDOEK	  =	  WIJ	  
	  
OPENDOEK	  draagt	  samenwerken	  met	  vrijwilligers	  hoog	  in	  het	  vaandel.	  Niet	  alleen	  omdat	  OPENDOEK	  hiermee	  
een	   maatschappelijke	   functie	   opneemt	   waar	   ze	   veel	   belang	   aan	   hecht;	   hulp	   van	   vrijwilligers	   is	   van	  
levensbelang	  voor	  het	  welslagen	  van	  verscheidene	  projecten.	  	  
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OPENDOEK	   kan	   op	   dit	   moment	   rekenen	   op	   een	   grote	   vrijwilligersploeg	   die	   veel	   verantwoordelijkheden	  
opneemt	  binnen	  de	  organisatie	  (bv.	  groepsbezoeken,	  het	  organiseren	  van	  lokale	  evenementen,	  het	  selecteren	  
van	  voorstellingen	  voor	  evenementen,	  administratie	  binnen	  de	  Theaterbib).	  	  
	  
OPENDOEK	   gaat	   steeds	   actief	   op	   zoek	   naar	   nieuwe	   vrijwilligers.	   Op	   ontmoetingsmomenten,	   festivals,	  
workshops…	   stelt	   OPENDOEK	   zich	   open	   voor	   gemotiveerde	   deelnemers	   die	   een	   meerwaarde	   kunnen	  
betekenen	  voor	  de	  organisatie.	  OPENDOEK	  gaat	  met	  hen	   in	   gesprek	  en	   zoekt	  naar	  nieuwe	  werkvormen	   ter	  
vervanging	  van	  de	  hiërarchische	  structuur,	  zodat	  vrijwilligers	  meer	  verantwoordelijkheid	  kunnen	  opnemen	  en	  
prettig	  kunnen	  samenwerken.	  	  
	  
OPENDOEK	  zet	  niet	  enkel	   in	  op	  verjonging	  bij	  het	  zoeken	  naar	  bijkomende	  vrijwilligers,	  maar	  werkt	  ook	  aan	  
een	   sterkere	   begeleiding,	   zodat	   vrijwilligers	   hun	   eigen	   vaardigheden	   kunnen	   aanscherpen.	   Voor	   een	  
organisatie	   als	   OPENDOEK	   bestaat	   de	   kunst	   erin	   om	   een	   evenwicht	   te	   vinden	   tussen	   enerzijds	   de	   grote	  
betrokkenheid,	   ‘het	  wij-‐gevoel’,	   en	   anderzijds	   de	  professionaliteit.	   Voldoende	   inspraak	   geven	   is	   belangrijk,	  
maar	  daarnaast	  moet	  worden	  gezorgd	  voor	  een	  goede	  begeleiding	  doorheen	  heel	  het	  proces	  en	  binnen	  het	  
kader	  van	  de	  wetgeving	  rond	  vrijwilligersbeleid.	  	  
	  
OPENDOEK	  wil	  werken	  aan	  de	  gedragenheid	  van	  de	  organisatie.	  OPENDOEK	  wil	  het	  maatschappelijk	  draagvlak	  
van	  de	  amateurpodiumkunsten	  verbreden	  door	  heel	  veel	  mensen	  te	  activeren	  en	  te	  engageren	  voor	  theater	  
op	  lokaal	  en	  regionaal	  vlak.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IN	  EEN	  NOTENDOP	  
-‐ Het	  gemeenschappelijk	  doel	  staat	  centraal,	  

waardoor	  de	  vrijwilligers	  ambassadeurs	  worden	  
van	  het	  amateurtheater	  

-‐ Vrijwilligers	  zijn	  enthousiast	  en	  dragen	  de	  
waarden	  van	  de	  organisatie	  uit	  

-‐ Vrijwilligers	  krijgen	  inspraak	  in	  de	  werking	  en	  
activiteiten	  van	  de	  organisatie,	  waardoor	  de	  
organisatie	  ook	  door	  de	  vrijwilligers	  wordt	  
gedragen	  

-‐ OPENDOEK	  ondersteunt	  haar	  vrijwilligers	  door	  
begeleiding	  en	  motivering	  

-‐ OPENDOEK	  werkt	  aan	  een	  community-‐gevoel	  
binnen	  de	  vrijwilligers	  enerzijds	  en	  bij	  uitbreiding	  
binnen	  het	  hele	  theatercircuit	  anderzijds	  

-‐ OPENDOEK	  zorgt	  voor	  duidelijke	  communicatie	  
naar	  de	  vrijwilligers	  en	  bij	  uitbreiding	  naar	  het	  
hele	  veld	  
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2. DE	  REGIOMEDEWERKER	  	  

Voor	  de	  regiowerking	  van	  OPENDOEK	  hebben	  we	  Vlaanderen	  en	  Brussel	  opgedeeld	  in	  15	  verschillende	  regio’s	  
(Zie	  kaart	  regioverdeling	  als	  bijlage.):	  
	  

Regio	  Aalst-‐Oudenaarde	  
Regio	  Antwerpen	  
Regio	  Brabant	  Oost	  
Regio	  Brabant	  West	  
Regio	  Brugge-‐Roeselare	  
Regio	  Gent-‐Eeklo	  
Regio	  Ieper-‐Diksmuide	  
Regio	  Kempen	  
Regio	  Kortrijk-‐Waregem	  
Regio	  Limburg	  Midden	  
Regio	  Limburg	  Noord	  
Regio	  Limburg	  Zuid	  
Regio	  Mechelen-‐Lier	  
Regio	  Randwerpen	  
Regio	  Waas	  en	  Dender	  

	  
Regiomedewerkers	  kunnen,	  als	  ze	  dit	  willen,	  ook	  meewerken	  in	  aanpalende	  regio’s.	  
	  
	  

a. Werking	  van	  het	  regioteam	  
	  
Een	   regioteam	   bestaat	   uit	   1	   regiocoördinator,	   1	   communicatieverantwoordelijke	   en	   een	   aantal	  
regiomedewerkers.	   	   Elk	   regioteam	  krijgt	   vanuit	   het	   centraal	  OPENDOEK-‐secretariaat	   in	  Antwerpen	  
een	   aanspreekpunt	   dat	   de	   regiowerking	   nauw	   opvolgt.	   Regels	   tot	   aanstelling	   en	   taken	   van	   de	  
regionale	   functies	   staan	   uitgebreid	   beschreven	   in	   het	   intern	   reglement.	   (Zie	   bijlage	   ‘Intern	  
reglement’.)	  
	  
Het	   team	   kan	   de	   werking	   voor	   een	   groot	   deel	   zelf	   bepalen	   en/of	   kan	   inspiratie	   halen	   bij	   andere	  
regio’s,	  op	  vergaderingen	  van	  onder	  meer	  de	  stuurgroep	  theater	  in	  de	  vrije	  tijd	  of	  contactdagen	  voor	  
vrijwilligers.	  
	  

b. Taken	  van	  het	  regioteam:	  
-‐ Opvolging	  groepsbezoeken	  
-‐ Opvolging	  vieringen	  en	  huldigingen	  
-‐ Advies	  en	  evaluatie	  vormingsaanbod	  en	  coaching	  
-‐ Organisatie	  regiobijeenkomst	  (invulling	  zelf	  te	  bepalen)	  
-‐ Regionale	  communicatie	  (website,	  nieuwsbrief,	  Facebook,	  enz.)	  
-‐ Detecteren	  van	  interessante	  initiatieven	  en	  potentiële	  leden	  
-‐ Afvaardiging	  naar	  de	  stuurgroep	  theater	  in	  de	  vrije	  tijd	  	  

	  
c. Taken	  van	  de	  regiomedewerker:	  

-‐ Is	  aanwezig	  op	  de	  regioteamvergaderingen	  en	  contactdagen	  voor	  vrijwilligers	  
-‐ Doet	  groepsbezoeken	  volgens	  de	  afspraken	  binnen	  het	  regioteam	  
-‐ Kan	  ingeschakeld	  worden	  als	  cursuscoördinator	  
-‐ Meldt	  problemen	  aan	  de	  regiocoördinator	  
-‐ Is	  bereid	  vieringen	  op	  te	  volgen	  
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-‐ Neemt	  zoveel	  mogelijk	  deel	  aan	  activiteiten	  van	  de	  organisatie,	  zowel	  regionaal,	  interregionaal	  
als	  nationaal	  
	  
	  

d. Vergoeding	  
	  
Naast	   de	   vergoeding	   voor	   groepsbezoeken	   (zie	   punt	   3	   hieronder)	   krijgen	   regiomedewerkers	   de	  
verplaatsingskosten	  terugbetaald	  voor	  het	  bijwonen	  van	  vergaderingen	  en	  regiobijeenkomsten.	  
	  
Onkosten	  worden	  enkel	  terugbetaald	  bij	  ontvangst	  van	  het	  voorgeschreven	  onkostenformulier,	  mét	  
de	  bewijsjes	  van	  de	  onkosten.	  	  Het	  bewijsmateriaal	  kan	  ook	  digitaal	  opgestuurd	  worden.	  	  
(Zie	  voorbeeld	  ‘onkostenformulier’	  als	  bijlage.)	  
	  
Onkosten	  moeten	  binnen	  de	  30	  dagen	  ingediend	  worden.	  
Het	   onkostenformulier	   wordt	   naar	   de	   regiocoördinator	   opgestuurd,	   die	   deze	   op	   zijn/haar	   beurt	  
nakijkt	  en	  aan	  de	  boekhouding	  van	  OPENDOEK	  bezorgt	  (boekhouding@opendoek.be).	  
	  
Sinds	  1	  september	  2020	  dienen	  de	  volgende	  analytische	  codes	  te	  worden	  vermeld	  op	  de	  
onkostenformulieren:	  
	  

Regio	  
	  

Code	  	  
algemene	  kosten	  
	  

Code	  	  
groepsbezoeken	  
	  

R01-‐AALOUD	   R01ALGM	   R01GROB	  

R02-‐ANTWER	   R02ALGM	   R02GROB	  

R03-‐BRAOOS	   R03ALGM	   R03GROB	  

R04-‐BRAWES	   R04ALGM	   R04GROB	  

R05-‐BRUROE	   R05ALGM	   R05GROB	  

R06-‐GENEEK	   R06ALGM	   R06GROB	  

R07-‐IEPDIK	   R07ALGM	   R07GROB	  

R08-‐KEMPEN	   R08ALGM	   R08GROB	  

R09-‐KORWAR	   R09ALGM	   R09GROB	  

R10-‐LIMMID	   R10ALGM	   R10GROB	  

R11-‐LIMNOO	   R11ALGM	   R11GROB	  

R12-‐LIMZUI	   R12ALGM	   R12GROB	  

R13-‐MECLIE	   R13ALGM	   R13GROB	  

R14-‐RANDWE	   R14ALGM	   R14GROB	  

R15-‐WASDEN	   R15ALGM	   R15GROB	  
	  

	  

3. GROEPSBEZOEKEN	  
	  

a. Doel	  van	  het	  groepsbezoek	  
	  
Het	   opzet	   om	   groepen	   te	   bezoeken	   heeft	   als	   doel	   rechtstreeks	   contact	   te	   onderhouden	  met	   onze	  
leden	  en	  aangesloten	  theatergezelschappen.	  Hierdoor	  hoopt	  OPENDOEK	  input	  en	  feedback	  te	  krijgen	  
over	  de	  verschillende	  deelwerkingen	  en	  acties.	  
Dergelijk	  bezoek	  wordt	  het	  vaakst	  gekoppeld	  aan	  het	  bijwonen	  van	  een	  voorstelling,	  maar	  het	  kan	  ook	  
gelinkt	  worden	  aan	  een	  vergadering	  van	  het	  gezelschap.	  
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Idealiter	   wordt	   iedere	   groep	   die	   lid	   van	   is	   OPENDOEK	   jaarlijks	   bezocht.	   Potentiële	   leden	   kunnen	  
uiteraard	  ook	  bezocht	  worden.	  
	  
Let	   op:	   de	   regiomedewerkers	   vellen	   geen	   artistiek	   oordeel	   namens	   OPENDOEK	   over	   de	   bezochte	  
voorstelling!	  
	  

b. JongDOEK	  op	  bezoek	  
	  
JongDOEK	   op	   bezoek	   is	   een	   spel	   dat	   werd	   ontwikkeld	   om	   jongerengroepen	   spelenderwijs	   te	   leren	  
kennen.	  Vrijwilligers	  van	  JongDOEK,	  jonkies,	  gaan	  langs	  bij	  jongerengroepen	  die	  dit	  aanvragen.	  Aan	  de	  
hand	  van	  een	  kaartspel	  en	  enkele	  opdrachten	  komen	   jongeren	  meer	   te	  weten	  over	  de	  werking	  van	  
JongDOEK	  en	  OPENDOEK.	  Gelijktijdig	   leren	  wij	   de	  organisatie	  beter	   kennen	  en	   leert	   het	   bestuur/de	  
regisseur	  van	  de	  groep	  ook	  nieuwe	  dingen	  over	  de	  jongeren.	  Een	  verhaal	  waarbij	  alle	  partijen	  winnen	  
dus.	  	  
Het	  spel	  duurt	  60	  à	  90	  minuten	  en	  kan	  aangevraagd	  worden	  via	  de	  website	  van	  JongDOEK.	  	  
	  
Een	  andere	  bezoeksvorm	  vanuit	  de	  jonkies	  (vrijwilligers	  JongDOEK)	  is	  Tour	  de	  Flandre.	  Daarbij	  gaan	  we	  
langs	   op	   een	   bestaande	   samenkomst	   of	   repetitie	   zonder	   die	   te	   storen.	   In	   een	   pauze	  wordt	   er	   kort	  
toelichting	  gegeven	  over	  onze	  werking	  en	  nemen	  we	  een	  vraag	  en	  antwoord	  filmpje	  op.	  	  
	  
Met	  vragen	  hierover	  kan	  je	  terecht	  op	  het	  mailadres	  jongdoek@opendoek.be	  
	  

c. Aankondiging	  vooraf	  
	  
De	  regiomedewerker	  kondigt	  het	  groepsbezoek	  vooraf	  aan	  en	  reserveert	  de	  nodige	  plaatsen.	  Dit	  kan	  
telefonisch	  of	  schriftelijk	  (via	  e-‐mail).	  (Zie	  voorbeeld	  ‘aankondiging	  groepsbezoek’	  als	  bijlage.)	  
	  

d. Vergoeding	  
	  
Regiomedewerkers	   krijgen	   een	   terugbetaling	   van	   transportkosten	   (verplaatsing	   en	   parking)	   voor	  
regioteamvergaderingen,	  regiobijeenkomsten	  en	  contactdagen	  voor	  vrijwilligers.	  	  
	  	  
Bij	  groepsbezoeken	  krijgen	  de	  regiomedewerkers	  na	  het	  indienen	  van	  een	  groepsbezoekformulier	  via	  
mijn.opendoek.be	   een	   reële	   onkostenvergoeding	   voor	   transportkosten	   en	   max.	   2	   tickets	   voor	   de	  
bezochte	  voorstelling.	  De	  tickets	  voor	  de	  voorstelling	  dienen	  aan	  OPENDOEK	  bezorgd	  te	  worden	  (cf.	  
verantwoordingsstukken).	   Op	   het	   einde	   van	   het	   theaterseizoen	   krijgt	   elke	   regiomedewerker	   een	  
geschenk	  à	  rato	  van	  €	  5	  per	  ingediend	  groepsbezoek.	  
	  

e. Formulier	  voor	  groepsbezoek	  
	  
Het	   formulier	   waarmee	   je	   het	   verslag	   van	   je	   groepsbezoek	   opstelt,	   is	   geïntegreerd	   in	  
mijn.opendoek.be	  Je	  vindt	  dit	  in	  het	  menu	  onder	  ‘Regiobeheer’.	  	  
Wanneer	  je	  klikt	  op	  ‘Groepsbezoeken’	  zie	  je	  in	  de	  rechterbovenhoek	  en	  knop	  waarmee	  je	  een	  nieuw	  
verslag	  kan	  aanmaken.	  De	  rest	  wijst	  zichzelf	  uit.	  	  
(Zodra	   je	   de	   naam	   en	   de	   datum	   van	   het	   bezoek	   hebt	   ingegeven,	   kan	   je	   het	   formulier	   eventueel	  
afdrukken	  als	  voorbereiding,	  of	  om	  het	  te	  bewaren.)	  
	  

f. Tips	  
	  
-‐ Zorg	  dat	  de	  groep	  weet	  dat	  je	  er	  namens	  OPENDOEK	  bent.	  Geef	  bij	  aankomst	  je	  visitekaartje	  af	  

en	  bijvoorbeeld	  ook	  een	  folder	  met	  het	  aanbod	  van	  OPENDOEK.	  
-‐ Draag	  –	  met	  enige	  fierheid	  –	  je	  unieke	  OPENDOEK-‐pin!	  
-‐ Probeer	   alle	   facetten	   van	   OPENDOEK	   die	   op	   het	   formulier	   vermeld	   staan,	   aan	   bod	   te	   laten	  

komen	  
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-‐ Voor	   het	   gezelschap	   moet	   het	   duidelijk	   zijn	   dat	   OPENDOEK	   hen	   ten	   dienste	   staat,	   niet	   dat	  
OPENDOEK	  zich	  met	  hun	  werking	  wil	  bemoeien.	  

-‐ Maar	  check	  toch	  maar	  even	  of	  ze	  het	  (juiste!)	  OPENDOEK-‐logo	  op	  hun	  affiche	  hebben	  staan.	  
	  
	  

4. VIERINGEN	  EN	  HULDIGINGEN	  
	  
a. Wat	  

	  
-‐ Gezelschappen	  kunnen	  elke	  25	  jaar	  van	  hun	  bestaan	  een	  viering	  aanvragen.	  
-‐ Voor	  personen	  zich	  die	  15,	  25	  of	  50	  jaar	  voor	  een	  vereniging	  engageren	  kunnen	  gezelschappen	  

een	  huldiging	  aanvragen.	  
	  
De	  regiocoördinatoren	  hebben	  een	  kleine	  voorraad	  aan	  kunstwerkjes	  en	  pins.	  
De	  kunstwerkjes	  zijn	  van	  de	  hand	  van	  Obed	  Vleugels,	  een	  jonge	  zeefdrukkunstenaar	  uit	  Mechelen.	  
De	  pins	  bestaan	  uit	  het	  OPENDOEK-‐logo	  in	  zilver	  voor	  25	  jaar,	  en	  in	  goud	  voor	  50	  jaar.	  
	  
	  

b. Procedure	  
	  

Op	  de	  website	  vind	  je	  twee	  webformulieren:	  één	  aanvraagformulier	  voor	  de	  viering	  van	  een	  groep	  en	  
één	   voor	   de	   viering	   van	   een	   persoon.	  Deze	   formulieren	  moeten	  minimum	  2	  maanden	   voorafgaand	  
aan	  de	  viering	  ingevuld	  en	  verzonden	  worden	  aan	  OPENDOEK.	  	  
	  
Het	  secretariaat	  van	  OPENDOEK	  geeft	  dit	  door	  aan	  de	  regiocoördinator	  die	  op	  zijn/haar	  beurt	  iemand	  
aanduidt	  om	  het	  kunstwerkje	  en	  eventueel	  een	  zilveren	  of	  gouden	  pin	  te	  gaan	  overhandigen.	  
	  
(Wanneer	  de	  aanvraag	  niet	  tijdig	  gebeurt,	  overwegen	  we	  of	  dit	  praktisch	  haalbaar	   is	  maar	  uiteraard	  
kan	  dit	  niet	  gegarandeerd	  worden.)	  
	  
Meer	  info:	  www.opendoek.be/info/jubileum	  
	  
NOOT:	  Je	  kan	  ook	  een	  medaille	  en/of	  een	  oorkonde	  aanvragen	  bij	  de	  Vlaamse	  overheid.	  Deze	  
communicatie	  verloopt	  rechtstreeks	  met	  de	  overheid	  (gaat	  dus	  niet	  via	  OPENDOEK).	  
Meer	  info:	  http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/medailles.aspx	  
	  
	  

c. Speech	  
Het	  komt	  weleens	  voor	  dat	  je	  een	  toespraak	  moet	  geven	  bij	  een	  jubileum.	  Sommige	  
regiomedewerkers	  zijn	  hier	  van	  nature	  zeer	  bedreven	  in,	  maar	  voor	  anderen	  zijn	  enkele	  tips	  
welgekomen.	  (Zie	  bijlage	  ‘Speech	  bij	  het	  jubileum	  van	  een	  speler	  of	  medewerker’.)	  
	  
Meer	  bedreven	  speechers	  kunnen	  deze	  tips	  ook	  beschouwen	  als	  een	  inhoudelijke	  checklist:	  komen	  de	  
aangehaalde	  zaken	  wel	  voldoende	  aan	  bod?	  
	  
	  

5. BELANGRIJKE	  INFO	  VOOR	  GROEPEN	  
	  
a. Voordelen	  lidmaatschap	  

	  
Het	  lidmaatschap	  voor	  een	  groepsaansluiting	  bedraagt	  €	  50	  per	  groep,	  plus	  minimum	  1	  individueel	  lid	  
(€	  12	  –	  tot	  26	  jaar	  slechts	  €	  6).	  	  
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Voor	  elk	  bijkomend	  lid	  dat	  je	  naast	  de	  groepsaansluiting	  lid	  wil	  maken,	  betaal	  je	  een	  bijkomende	  €	  12	  
(tot	  26	  jaar	  €	  6).	  
	  
	  
	  
VOORDELEN	  voor	  aangesloten	  theatergroepen	  	  
-‐ Verzekeringen	  

• burgerlijke	  aansprakelijkheid	  tegenover	  derden	  	  
• gratis	  tijdelijke	  verzekering	  occasionele	  medewerkers	  (max.	  10	  dagen	  in	  een	  seizoen)	  

-‐ Dienstverlening	  
• gratis	  info	  en	  advies	  over	  alle	  facetten	  van	  theater	  maken	  en	  spelen:	  vzw-‐wetgeving,	  

auteursrechten,	  vrijwilligerswerk…	  
• gratis	  toegang	  tot	  onze	  Theaterbib	  met	  meer	  dan	  15.000	  theaterteksten	  en	  boeken	  

over	  theater	  
• gratis	  repertoireadvies	  
• aanbod	  gastregisseurs	  
• gratis	  deelname	  aan	  drie	  webinars:	  over	  verzekeringen,	  auteursrecht	  en	  vzw-‐

wetgeving	  
• bijwonen	  van	  je	  voorstelling	  door	  een	  regiomedewerker	  van	  OPENDOEK	  
• huldiging	  groepsjubileum	  

-‐ Aanbod	  speelkansen	  en	  promotie	  
• speelkansen	  op	  onze	  eigen	  festivals	  en	  mogelijkheid	  tot	  deelname	  aan	  

(internationale)	  festivals	  
• aankondiging	  van	  producties	  via	  de	  theaterkalender	  op	  onze	  website	  
• deelname	  aan	  evenementen	  
• uitnodiging	  voor	  ontmoetingsdagen	  
• ondersteuning	  lokale	  samenwerking	  tussen	  gemeenten	  en	  groepen	  

-‐ Talentontwikkeling	  
• gratis	  theateradvies	  tijdens	  een	  repetitie	  of	  voorstelling	  (via	  speelhetslim)	  
• gratis	  duurzame	  trajectbegeleiding	  op	  maat	  bestaande	  uit	  30	  uur	  begeleiding	  on	  the	  

field	  en	  10	  uur	  voor	  evaluatie	  (via	  speelhetslim)	  
• per	  kalenderjaar	  kan	  je	  30	  uur	  coaching	  aanvragen	  met	  een	  eigen	  bijdrage	  van	  €	  20	  

per	  uur	  
-‐ Reducties	  

• korting	  op	  online	  ticketsysteem	  TicketGang	  
• korting	  op	  auteursrechten	  SABAM,	  SACD	  en	  DeAuteurs	  
• 10%	  korting	  op	  de	  tekstaankoop	  bij	  ALMO	  

-‐ Communicatie/publicaties	  
• via	  een	  maandelijkse	  nieuwsbrief	  blijf	  je	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  

OPENDOEK	  en	  het	  liefhebberstheater	  
• vier	  maal	  per	  jaar	  valt	  het	  OPENDOEK-‐magazine	  in	  je	  brievenbus:	  het	  enige	  

theatermagazine	  in	  Vlaanderen	  
	  
	  
VOORDELEN	  voor	  individuele	  leden	  
-‐ Verzekering	  

• persoonlijke	  verzekering	  voor	  lichamelijke	  ongevallen	  en	  burgerlijke	  
aansprakelijkheid	  

-‐ Dienstverlening	  
• info	  en	  advies	  over	  subsidies,	  auteursrechten,	  kortingen,	  techniek…	  
• hulp	  bij	  het	  zoeken	  naar	  informatie,	  naar	  spelers,	  naar	  een	  regisseur,	  naar	  

attributen…	  (o.a.	  via	  de	  rubriek	  ‘Vraag	  en	  aanbod’	  op	  onze	  website)	  
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• gratis	  ontlenen	  van	  theaterteksten	  uit	  onze	  Theaterbib	  met	  meer	  dan	  15.000	  
theaterteksten	  

• gratis	  repertoireadvies	  
• huldiging	  jubilarissen	  

-‐ Aanbod	  speelkansen	  en	  promotie	  
• mogelijkheid	  deelname	  aan	  festivals	  en	  evenementen	  (Landjuweelfestival,	  Spots	  op	  

West,	  Toekoer	  festival…)	  
• aankondiging	  van	  producties	  in	  de	  OPENDOEK-‐theaterkalender	  

-‐ Vorming	  
• Gevarieerd	  aanbod	  aan	  cursussen,	  workshops,	  coaching	  en	  begeleiding	  
• per	  kalenderjaar	  maximaal	  4	  uur	  coaching	  aan	  €	  20	  per	  uur	  
• gratis	  theateradvies	  via	  speelhetslim	  

-‐ Reducties	  
• korting	  op	  toegangsprijzen	  (festivals	  en	  voorstellingen)	  
• kortingen	  op	  auteursrechten	  
• korting	  om	  het	  vormingsaanbod	  van	  OPENDOEK	  +	  bij	  deelname	  aan	  een	  cursus	  

ontvangst	  van	  een	  theatercheque	  t.w.v.	  €	  5	  
-‐ Communicatie/publicaties	  

• We	  houden	  je	  op	  de	  hoogte	  over	  voostellingen	  die	  worden	  gespeeld	  en	  over	  allerlei	  
aspecten	  van	  theater	  maken.	  Die	  zijn	  te	  vinden	  op	  onze	  website	  en	  in	  het	  
OPENDOEK-‐magazine	  (vanaf	  18	  jaar)	  
	  
	  

b. Invullen	  UiT-‐kalender	  
	  
OPENDOEK	   biedt	   gezelschappen	   de	   kans	   om	   hun	   producties	   te	   promoten	   via	   de	   website	   ‘UiT	   in	  
Vlaanderen’	  en	  de	  theaterkalender	  op	  de	  OPENDOEK-‐website.	  Hiervoor	  moeten	  de	  groepen	  zelf	  hun	  
voorstellingen	  invullen	  in	  de	  UiT-‐databank.	  	  
Via	  het	  (eenmalig)	  doorgeven	  van	  hun	  persoonlijke	  identiteit	  (UUID)	  van	  de	  UiT-‐databank,	  kunnen	  we	  
het	  betrokken	  gezelschap	  ook	  toevoegen	  aan	  de	  OPENDOEK-‐theaterkalender.	  	  
Eens	   aangekondigd	   in	   de	   algemene	   theaterkalender	   op	   de	   OPENDOEK-‐website,	   worden	   de	  
voorstellingen	  ook	  gelinkt	  naar	  de	  regionale	  pagina.	  	  
Via	  de	  knoppen	  ‘kalender’	  en	  via	  het	  pijltje	  ‘theater	  kijken’	  op	  de	  OPENDOEK-‐website	  kan	  je	  een	  blik	  
werpen	  op	  de	  theatergroepen	  die	  binnenkort	  in	  jouw	  regio	  een	  voorstelling	  brengen.	  
	  
OPENDOEK	   is	   ervan	   overtuigd	   dat	   nog	   veel	  meer	   theatergroepen	   gebruik	   kunnen	  maken	   van	   onze	  
theaterkalender.	  
	  
Wat	  moeten	  zij	  daarvoor	  doen?	  

	  
1. Een	  login	  maken	  op	  www.uitdatabank.be	  	  
2. Hun	  productie	  toevoegen	  onder	  de	  rubriek	  ‘een	  evenement	  plaatsen’	  en	  kiezen	  voor	  

‘Theatervoorstelling’	  	  
3. Labels	  toevoegen	  (bv.	  JongDOEK,	  Vertelkunst,	  Straattheater…)	  
4. Hun	  identieke	  identiteit	  (UUID)	  van	  de	  UiT-‐databank	  doorgeven	  aan	  

hendrik.ramaker@opendoek.be	  
	  
Op	  die	  manier	  kunnen	  wij	  zorgen	  voor	  een	  rechtstreekse	  link	  met	  de	  OPENDOEK-‐theaterkalender!	  
	  
Het	  regioteam	  heeft	  hier	  ook	  baat	  bij:	  het	  maakt	  de	  werking	  een	  stuk	  makkelijker.	  Jullie	  krijgen	  dan	  
een	  overzicht	  van	  alle	  voorstellingen	  die	  in	  de	  regio	  te	  zien	  zijn	  en	  aan	  de	  hand	  daarvan	  kan	  je	  een	  
planning	  voor	  de	  groepsbezoeken	  opstellen.	  

	  
(Zie	  bijlage:	  ‘Stappenplan	  UiT-‐databank’)	  
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c. Mijn.opendoek.be	  

	  
OPENDOEK	  heeft	  een	  webapplicatie	  ontwikkeld	  in	  het	  kader	  van	  de	  nieuwe	  privacy-‐wetgeving	  (GDPR)	  
die	  van	  kracht	  werd	  op	  25	  mei	  2018:	  mijn.opendoek.be	  
mijn.opendoek.be	  vind	   je	  op	  de	  OPENDOEK-‐website	  www.opendoek.be	   in	  de	  zwarte	  balk	  bovenaan,	  
of	  rechtstreeks	  via	  https://mijn.opendoek.be	  
	  

	  
mijn.opendoek.be	  	  
-‐ biedt	  transparantie	  aan	  de	  gebruiker	  en	  geeft	  onze	  leden	  meer	  controle	  over	  hun	  gegevens	  die	  

bij	  OPENDOEK	  worden	  bewaard.	  
-‐ geeft	   leden	  het	   recht	  hun	  gegevens	   te	  corrigeren	  en	   te	  verwijderen	   (het	   recht	  om	  vergeten	   te	  

worden).	  
-‐ geeft	  je	  inzicht	  op	  je	  persoonsgegevens,	  aangesloten	  groep(en),	  je	  recente	  aansluitingen	  
-‐ geeft	   leden	   het	   recht	   om	   naar	   keuze	   en	   interesse	   in	   te	   schrijven	   op	   onze	   verschillende	  

nieuwsbrieven.	  
	  

Ledenbeheer	  
mijn.opendoek.be	  kan	  worden	  gebruikt	  door	  de	  ledenbeheerder	  voor	  het	  beheer	  van	  de	  
samenstelling	  van	  de	  groep	  en	  de	  gegevens	  van	  de	  individuele	  groepsleden.	  
De	  ledenbeheerder	  kan	  ook	  vragen	  aan	  de	  leden	  van	  zijn	  of	  haar	  groep	  om	  zelf	  hun	  gegevens	  aan	  te	  
passen	  via	  mijn.opendoek.be	  
	  
mijn.opendoek.be	  voor	  regiomedewerkers	  
OPENDOEK-‐regiomedewerkers	  vinden	  via	  mijn.opendoek.be	  alle	  info	  over	  de	  groepen	  in	  de	  regio.	  
Wanneer	  je	  op	  groepsbezoek	  gaat,	  maak	  je	  daarvan	  achteraf	  een	  verslag	  via	  het	  geijkte	  formulier	  dat	  
je	  terugvindt	  in	  mijn.opendoek.be	  onder	  het	  tabblad	  ‘groepsbezoeken’.	  
Onder	  datzelfde	  tabblad	  kunnen	  zowel	  de	  groep	  als	  de	  regiomedewerker	  op	  elk	  moment	  de	  verslagen	  
van	  de	  reeds	  afgelegde	  groepsboeken	  raadplegen.	  	  
Als	  regiomedewerker	  kan	  je	  via	  mijn.opendoek.be	  ook	  het	  veld	  ‘IBANnummer’	  invullen,	  zodat	  we	  de	  
kosten	  voor	  de	  groepsbezoeken	  meteen	  naar	  je	  bankrekening	  kunnen	  overschrijven.	  
	  
Een	  steekkaart	  van	  elke	  groep	  of	  individuele	  speler	  
Via	  mijn.opendoek.be	  kan	  elke	  theatergroep	  of	  individuele	  speler	  ook	  een	  eigen	  steekkaart	  aanmaken.	  
Spoor	  onze	  leden	  en	  gezelschappen	  in	  je	  regio	  aan	  om	  dit	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  doen!	  Op	  die	  manier	  kan	  
OPENDOEK	  vlotter	  inspelen	  op	  ieders	  interesses,	  vaardigheden	  (theaterdisciplines)	  en	  activiteiten.	  

	  
	  
d. Verzekering	  OPENDOEK	  

	  
De	  nauwe	  samenwerking	  met	  KBC	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  een	  optimale	  waaier	  samen	  te	  stellen	  voor	  
theaterbeoefenaars:	   een	   op	   maat	   gemaakt	   pakket	   aan	   waarborgen,	   direct	   verbonden	   aan	   het	  
voordelige	   lidmaatschap	   van	   OPENDOEK.	   De	   verzekeringsperiode	   loopt	   gelijk	   met	   de	  
aansluitingsperiode	  (van	  1	  september	  tot	  31	  augustus).	  Je	  bent	  pas	  verzekerd	  vanaf	  het	  moment	  dat	  
het	  lidgeld	  effectief	  betaald	  is.	  
	  
De	  dekking	  van	  de	  verzekering	  geldt	  enkel	  tijdens	  de	  uitoefening	  van	  activiteiten	  van	  de	  vereniging	  die	  
kaderen	  in	  de	  aansluiting	  bij	  OPENDOEK.	  Ben	  je	  onderweg	  naar	  of	  van	  de	  plaats	  van	  de	  activiteit,	  dan	  
ben	  je	  ook	  verzekerd.	  
De	  verzekering	  geldt	  over	  de	  hele	  wereld,	  maar	  enkel	  voor	  leden	  met	  domicilie	  in	  België.	  
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Voor	   meer	   details:	   zie	   de	   polisvoorwaarden	   verenigingsleven	   op	   de	   website	   van	   OPENDOEK:	  
www.opendoek.be/info/verzekering	  (je	  vindt	  de	  polis	  helemaal	  onderaan	  de	  pagina).	  
	  
	  

e. Vzw	  of	  feitelijke	  vereniging?	  
	  
OPENDOEK	   krijgt	   af	   en	   toe	   de	   vraag	   wanneer	   een	   groep	   het	   best	   de	   keuze	  maakt	   om	   een	   vzw	   te	  
worden	  of,	  indien	  het	  interessanter	  is,	  een	  feitelijke	  vereniging	  te	  blijven.	  
	  
In	  ’t	  kort:	  	  
Het	   statuut	   ‘feitelijke	  vereniging’	   is	  eenvoudiger	   te	  hanteren	  dan	  het	   vzw-‐statuut.	  Het	   vergt	  minder	  
formaliteiten	  en	   kosten.	  Het	   risico	   voor	  de	   individuele	   leden	   is	   evenwel	  hoger,	   doordat	   zij	  met	  hun	  
privévermogen	   instaan	   en	   aansprakelijk	   zijn	   voor	   de	   verplichtingen	   en	   aansprakelijkheden	   van	   de	  
vereniging.	  	  
	  
Een	   vzw	   heeft	   rechtspersoonlijkheid	   en	   is	   dus	   zelf	   aansprakelijk	   voor	   haar	   activiteiten	   en	  
verbintenissen.	  

	  
	  

De	  feitelijke	  vereniging	  
	  

Het	  begrip	  ‘feitelijke	  vereniging’	  is	  wettelijk	  niet	  gedefinieerd	  en	  wordt	  gehanteerd	  als	  verzamelnaam	  
van	   een	   groep	   individuen	  die	   belangeloos	   een	   gemeenschappelijk	   doel	   nastreven	   (bv.	   een	   activiteit	  
organiseren).	  De	  oprichting	  kan	  op	  basis	   van	  een	  eenvoudige	  overeenkomst,	  maar	  ook	   stilzwijgend.	  
Dit	   kan	   leiden	   tot	   situaties	   waarbij	   leden	   zonder	   het	   zelf	   te	   beseffen	   tot	   een	   feitelijke	   vereniging	  
behoren	  zonder	  dat	  ze	  daar	  de	  intentie	  toe	  hadden.	  

	  
Het	  belangrijkste	  kenmerk	  is	  dat	  de	  feitelijke	  vereniging	  eigenlijk	  juridisch	  niet	  bestaat	  en	  ze	  dus	  geen	  
drager	   is	   van	   rechten	   en	   verplichtingen.	   Bijvoorbeeld	   eigendommen	   verworven	   door	   de	   feitelijke	  
vereniging	  behoren	  onverdeeld	  toe	  aan	  alle	  individuele	  leden	  van	  de	  feitelijke	  vereniging.	  Doordat	  de	  
feitelijke	   vereniging	   niet	   in	   rechte	   kan	   worden	   aangesproken,	   kan	   bij	   problemen	   de	   rechtbank	   elk	  
afzonderlijk	   lid	   veroordelen	   (zoals	   bij	   die	   carnavalsvereniging	   in	   Aalst	   waar	   elk	   lid	   afzonderlijk	  
ongeveer	  50.000	  euro	  schadevergoeding	  moest	  betalen).	  

	  
De	  manier	  van	  besturen	  van	  een	   feitelijke	  vereniging	  wordt	  vrij	  bepaald	  door	  de	   leden.	  Uiteraard	   is	  
het	  aangewezen	  om	  duidelijke	  regels	  uit	  te	  schrijven	  in	  statuten	  of	  bij	  oprichting	  van	  de	  vereniging.	  Zo	  
niet	   moet	   bij	   elke	   beslissing	   goedkeuring	   van	   elk	   individueel	   lid	   worden	   gevraagd,	   wat	   niet	   zo	  
vanzelfsprekend	  is.	  
	  
De	  vzw	  (vereniging	  zonder	  winstoogmerk)	  

	  
In	  tegenstelling	  tot	  de	  feitelijke	  vereniging	  is	  de	  vzw	  wettelijk	  geregeld.	  De	  oprichting	  gebeurt	  door	  het	  
opstellen	  van	  een	  oprichtingsakte	  (statuten).	  Stilzwijgende	  oprichting	  kan	  dus	  niet.	  

	  
De	   vzw	   heeft	   rechtspersoonlijkheid	   en	   is	   dus	   drager	   van	   rechten	   en	   plichten.	   Ze	   kan	   activa	   in	  
eigendom	  hebben	  en	  zelf	  contracten	  afsluiten.	  Ze	  kan	  dus	  ook	  in	  rechte	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  
(cfr.	  de	   carnavalsvereniging	   in	  Aalst:	   als	   vzw	  zou	  de	  vereniging	   zelf	   aansprakelijk	   gesteld	  worden	  en	  
gingen	  de	  individuele	  leden	  vrijuit).	  

	  
Het	  bestuur	  van	  een	  vzw	  wordt	  waargenomen	  door	  bestuursorganen,	  benoemd	  door	  een	  algemene	  
vergadering.	   De	   bestuurders	   hebben	   de	   bevoegdheid	   om	   de	   vzw	   te	   vertegenwoordigen.	   Met	   de	  
statuten	  kan	  de	  manier	  van	  besturen	  worden	  geregeld	  en	  kan	  eventueel	  een	  dagelijks	  bestuur	  worden	  
aangeduid.	   De	   bestuurders	   zijn	   verantwoordelijk	   voor	   het	   waargenomen	   bestuur	   en	   kunnen	  
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aansprakelijk	   worden	   gesteld	   voor	   hun	   persoonlijke	   tekortkomingen.	   Vandaar	   dat	   sommige	  
verenigingen	  een	  verzekering	  bestuurdersaansprakelijkheid	  afsluiten.	  
	  
Vzw’s	   hebben	   ook	   de	   verplichting	   om	   hun	   ‘uiteindelijke	   begunstigden’	   (UBO)	   te	   registreren	   in	   het	  
daarvoor	  voorziene	  UBO-‐register	  dat	   is	  opgenomen	   in	  de	  nieuwe	  wet	  die	  van	  kracht	  werd	  op	  1	  mei	  
2019.	  
	  
(Meer	   over	   de	   wijzigingen	   in	   de	   vzw-‐wetgeving	   vind	   je	   in	   de	   bijlage	   ‘Wat	   is	   er	   veranderd	   aan	   de	  
wetgeving	  voor	  vzw’s?’)	  

	  
	  

Voor-‐	  en	  nadelen	  bij	  de	  beslissingen	  om	  vzw	  op	  te	  richten	  
	  

Voordelen:	  
-‐ Doordat	  een	  vzw	  een	  rechtspersoon	  is,	  kan	  de	  vzw	  een	  vermogen	  opbouwen.	  
-‐ De	  leden	  en	  bestuurders	  zijn	  beschermd	  tegen	  schuldeisers.	  

	  
Nadelen:	  
-‐ Voldoen	  aan	  aantal	  administratieve,	  fiscale	  en	  boekhoudkundige	  verplichtingen.	  
-‐ Kostprijs	  voor	  het	  oprichten	  en	  onderhouden	  van	  de	  vzw.	  

	  
	  
f. GDPR/Privacyverklaring	  

	  
Op	   25	  mei	   2018	   trad	   de	   ‘GDPR’	   in	  werking	   binnen	   de	   Europese	  Unie.	   Die	   kleine	   afkorting	   van	   vier	  
letters	  heeft	  een	  grote	  impact	  op	  elk	  bedrijf,	  elke	  organisatie	  of	  vereniging	  waar	  men	  adressenlijstjes	  
bijhoudt	  of	  mailing-‐campagnes	  doet.	  
	  
De	   GDPR	   of	   voluit	   General	   Data	   Protection	   Regulation,	   is	   de	   privacyregeling	   van	   alle	   Europese	  
organisaties,	  van	  Facebook	  of	  Lufthansa	  tot	  een	  kleine	  toneelvereniging.	  
	  
Gelukkig	  zijn	  er	  organisaties	  als	  Scwitch	  (de	  dienstverlener	  voor	  zakelijk	  organisatiemanagement	  in	  de	  
socioculturele	  sector)	  waar	  je	  terecht	  kan	  voor	  alle	  rechten	  en	  plichten	  ivm.	  de	  GDPR:	  www.scwitch.be	  
	  
Je	  kunt	  uiteraard	  ook	  bij	  OPENDOEK	  terecht	  voor	  het	  nalezen	  van	  de	  privacyverklaring,	  of	  voor	  meer	  
uitleg	  in	  verband	  met	  de	  GDPR.	  
	  
(Zie	  bijlage	  ‘Privacyverklaring	  OPENDOEK’.)	  

	  
	  
g. Aanbod	  OPENDOEK	  (zie	  ook	  www.opendoek.be)	  

	  
-‐ Theaterbib	  

De	  Theaterbib	  van	  OPENDOEK	  heeft	  een	  flinke	  collectie	  toneelstukken.	  Er	  staan	  zo’n	  15.000	  titels	  
in	   de	   rekken	   van	   schrijvers	   uit	   de	   hele	   wereld:	   van	   Aafjes	   tot	   Zola,	   van	   ‘Allemaal	   Indiaan’	   tot	  
‘Zusje’.	  Ook	  vind	  je	  er	  naslagwerken	  over	  theater	  en	  handleidingen	  voor	  theatermakers.	  
OPENDOEK-‐leden	  kunnen	  er	  gratis	  teksten	  ontlenen,	  vanaf	  nu	  ook	  gedeeltelijk	  digitaal.	  
	  

-‐ Events/Festivals	  
OPENDOEK	   organiseert	   een	   aantal	   festivals	   waarvoor	   groepen	   zich	   kunnen	   aanmelden.	  
Momenteel	   staan	   jaarlijks	   op	   het	   programma:	   het	   locatietheaterfestival	   Spots	   op	   West	   (in	  
Westouter),	   het	   Landjuweelfestival	   (telkens	   in	   een	   andere	   stad)	   en	   het	   Toekoer	   Festival	   (in	  
Hasselt).	  Nieuw	   is	  het	   jongerenevent	  Merde!.	  En	  er	  zijn	   toekomstplannen	  voor	  een	   festival	  voor	  
het	  komische	  en	  het	  populaire.	  
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-‐ JongDOEK	  

De	   jongerenwerking	   van	  OPENDOEK	   zet	   jongeren	   via	   alle	  mogelijke	  manieren	   aan	  om	  diezelfde	  
passie	  voor	  theater	  te	  delen.	  

	  
-‐ AGE	  on	  stAGE	  

De	  seniorenwerking	  van	  OPENDOEK	  zet	  medioren	  en	  senioren	  via	  alle	  mogelijke	  manieren	  aan	  om	  
diezelfde	  passie	  voor	  theater	  te	  delen.	  
	  

-‐ Talentontwikkeling	  
	  
Vormingsaanbod	  
Jaarlijks	   ontwikkelt	   OPENDOEK,	   al	   dan	   niet	   in	   samenwerking	   met	   andere	   partners,	   een	   reeks	  
cursussen	  voor	  verschillende	  doelgroepen,	  verspreid	  over	  heel	  Vlaanderen	  en	  Brussel.	  
	  
Gezelschappen	  en	  individuele	  spelers	  kunnen	  via	  OPENDOEK	  ook	  coaching	  aanvragen,	  waarbij	  ze	  
een	  aantal	  uur	   in	  een	  bepaalde	  discipline	  gecoacht	  worden,	  al	  dan	  niet	  naar	  aanleiding	  van	  een	  
productie.	  Max.	  30	  uur	  coaching	  per	  groep,	  max.	  12	  uur	  in	  1	  discipline.	  	  
Voor	   zowel	   jongeren	   als	   volwassenen	   kost	   een	   coaching	   €	   20	   per	   uur,	   de	   rest	   wordt	   door	  
OPENDOEK	  bijgepast.	  	  
	  
speelhetslim	  	  
Wil	   een	   gezelschap	   zich	   meer	   ontplooien?	   Iemand	   over	   de	   vloer	   krijgen	   die	   groeikansen	   kan	  
aanreiken?	  OPENDOEK	  biedt	  met	  speelhetslim	  de	  kans	  om	  gratis	  theateradvies	  te	  krijgen.	  Nadat	  
de	  aanvraag	  is	  goedgekeurd	  sturen	  we	  een	  speciaal	  hiervoor	  opgeleide	  theateradviseur	  naar	  een	  
voorstelling	  of	  repetitie.	  
	  
Trajectbegeleiding	  
Gezelschappen	  kunnen	  gratis	  duurzame	  trajectbegeleiding	  op	  maat	  aanvragen	  bestaande	  uit	  30	  
uur	  begeleiding	  on	  the	  field	  en	  10	  uur	  voor	  evaluatie	  (via	  speelhetslim).	  	  
De	  redenen	  om	  in	  te	  stappen	  in	  zo'n	  begeleidingstraject,	  kunnen	  heel	  verscheiden	  zijn.	  Het	  roer	  
omgooien,	  bijvoorbeeld.	  Alle	  neuzen	  in	  dezelfde	  richting	  zetten.	  Jezelf	  productioneel	  of	  artistiek	  
een	  boost	  bezorgen.	  Werken	  aan	  de	  organisatie	  van	  je	  gezelschap	  en	  de	  processen	  vlot	  krijgen.	  
Trajectbegeleiding	  is	  maatwerk.	  
	  

-‐ Auteursrechten	  
OPENDOEK-‐leden	  krijgen	  10%	  korting	  op	  auteursrechten	  bij	  sommige	  auteursrechtenorganisaties	  
als	  deze	  via	  OPENDOEK	  worden	  aangevraagd.	  
(Meer	  info	  over	  de	  aanvraag	  van	  auteursrechten	  vind	  je	  in	  de	  bijlage	  ‘Auteursrechten	  aanvragen’.)	  
	  

-‐ Vraag	  en	  Aanbod	  
Onder	   de	   rubriek	   ‘vraag/aanbod’	   op	   de	   OPENDOEK-‐website	   kunnen	   allerlei	   zoekertjes	   worden	  
geplaatst.	  Je	  hoeft	  slechts	  éénmaal	  te	  registreren	  en	  daarna	  kan	  je	  zo	  veel	  je	  wil	  van	  deze	  dienst	  
gebruik	  maken.	  
	  

-‐ Theater	  en	  dementie	  (Souvenir)	  
OPENDOEK	  en	  Cera	  gaan	  van	  start	  met	  het	  scholingstraject	  ‘Souvenir’.	  Dit	  is	  een	  methode	  waarbij	  
theater	   wordt	   gebruikt	   om	   in	   contact	   te	   komen	   met	   mensen	   met	   geheugenproblemen.	   Deze	  
voorstellingen	  zijn	   intieme	  bijeenkomsten,	  waarin	  met	  behulp	  van	  theatrale	  middelen	  interactief	  
contact	   wordt	   bewerkstelligd,	   thuis	   of	   in	   een	   woonzorgcentrum.	   OPENDOEK	   geeft	   acteurs,	  
zorgkundigen	   en	   mantelzorgers	   hiermee	   de	   kans	   om	   hun	   talent	   in	   te	   zetten	   voor	   kwetsbare	  
ouderen	  en	  zo	  een	  mooie	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  hun	  omgeving.	  
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-‐ Korting	  bij	  online	  ticketsysteem	  TicketGang	  
Onze	  leden	  kunnen	  voordelig	  aansluiten	  bij	  TicketGang,	  een	  online	  ticketverkoopsysteem	  geschikt	  
voor	   een	   waaier	   aan	   activiteiten	   en	   voorstellingen.	   Via	   dit	   systeem	   kun	   je	   als	   organisator	   je	  
ticketverkoop	   volledig	   en	   in	   real	   time	   beheren.	   Daarnaast	   worden	   je	   activiteiten	   automatisch	  
gedeeld	   op	   UiTinVlaanderen,	   kun	   je	   gebruik	   maken	   van	   de	   gratis	   scanningapp	   voor	   de	  
ticketcontrole	   en	   krijg	   je	   als	   lid	   van	   OPENDOEK	   gratis	   ondersteuning	   bij	   het	   instellen	   van	   je	  
verkoopomgeving	  bij	  TicketGang	  (t.w.v.	  195	  euro).	  
	  

-‐ Gratis	  deelname	  aan	  webinars	  
Leden	   van	   OPENDOEK	   kunnen	   gratis	   deelnemen	   aan	   drie	   webinars	   over	   VZW-‐wetgeving,	   over	  
verzekering	  en	  over	  auteursrechten.	  
	  

	  

6. BELANGRIJKE	  INFO	  VOOR	  REGIOMEDEWERKERS	  
	  

a. Structuur	  
	  
De	  huidige	  OPENDOEK-‐organisatiestructuur	  is	  in	  voege	  sinds	  1	  januari	  2018.	  	  Het	  inhoudelijke	  
en	  bestuurlijke	  aspect	  werden	  daarbij	  duidelijk	  van	  elkaar	  gescheiden.	  	  	  	  

	  
	  
	  

b. Intern	  reglement	  
	  

In	   het	   intern	   reglement	  worden	  de	   verhoudingen	   tussen	  de	   verscheidene	   structuren	   verder	  
uitgelegd.	  (Zie	  bijlage	  ‘Intern	  reglement’.)	  
	  

c. Financieel	  vademecum	  
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In	   het	   financieel	   vademecum	   worden	   de	   vergoedingen	   van	   de	   vrijwilligers	   opgelijst.	   (Zie	  
bijlage	  ‘Financieel	  vademecum’.)	  
	  

d. Communicatie	  
	  
OPENDOEK-‐magazine	  
Elk	  lid	  ontvangt	  4	  maal	  per	  jaar	  een	  gratis	  ‘magazine	  voor	  mensen	  met	  passie	  voor	  theater’,	  
waarin	  heel	  wat	  info	  en	  wetenswaardigheden	  over	  theater	  maken,	  spelen	  en	  kijken.	  
	  
DOEK!	  
DOEK!	  is	  een	  wekelijks	  televisieprogamma	  op	  Eclips	  TV	  waar	  OPENDOEK	  theater	  in	  de	  vrije	  tijd	  
in	  de	  kijker	  zet.	  
	  
Algemene	  nieuwsbrief	  
Elk	  lid	  van	  OPENDOEK	  krijgt	  maandelijks	  de	  algemene	  nieuwsbrief.	  Daarnaast	  kan	  je,	  
naargelang	  de	  persoonlijke	  interesses,	  inschrijven	  voor	  een	  aantal	  bijkomende	  nieuwsbrieven.	  
Via	  mijn.opendoek.be	  kan	  ieder	  OPENDOEK-‐lid	  zelf	  aangeven	  welke	  nieuwsbrieven	  hij	  of	  zij	  
wenst	  te	  ontvangen.	  	  
	  
Er	  worden	  courant	  nieuwsbrieven	  verzonden	  namens	  	  
	  	  JongDOEK	  
	  	  Theaterbib	  
Daarnaast	  zijn	  er	  ook	  af	  en	  toe	  nieuwsbrieven	  rond	  
	  	  Figurentheater	  
	  	  Vertelkunst	  
	  	  Muziektheater/musical	  
	  	  Improvisatietheater	  
	  	  Seniorentheater	  
	  
Regionale	  nieuwsbrieven	  
Elk	  van	  de	  16	  OPENDOEK-‐regio’s	  heeft	  ook	  een	  eigen	  nieuwsbrief.	  Meer	  info	  daarover	  kan	  je	  
verkrijgen	  bij	  de	  regionale	  communicatieverantwoordelijke	  in	  jullie	  team,	  die	  tevens	  ook	  de	  
aanspreekpersoon	  is	  wanneer	  er	  iets	  nieuws	  te	  melden	  valt,	  zoals	  bv.	  een	  viering	  of	  huldiging.	  
	  
Nieuwsbrief	  voor	  OPENDOEK-‐vrijwilligers	  
Als	  regiomedewerker	  ontvang	  je	  zelf	  maandelijks	  de	  exclusieve	  ‘Nieuwsbrief	  voor	  OPENDOEK-‐
vrijwilligers’.	  Dit	  is	  een	  nieuwsbrief	  speciaal	  voor	  jullie,	  vol	  wetenswaardigheden	  waarmee	  je	  
naar	  de	  theatergroepen	  kan	  stappen.	  En	  ook	  wat	  exclusieve	  insiders-‐informatie!	  
	  
Website	  
Alle	  info,	  services,	  deelwerkingen,	  disciplines,	  doelgroepen,	  events	  en	  veel	  meer	  zijn	  
ondergebracht	  op	  één	  en	  dezelfde	  OPENDOEK-‐website:	  https://www.opendoek.be	  	  
Je	  kunt	  een	  aantal	  subsites	  ook	  via	  een	  directere	  weg	  terugvinden:	  

https://www.opendoek.be/JongDOEK	  
https://www.opendoek.be/theaterbib	  
https://www.opendoek.be/vorming	  
https://www.opendoek.be/talentontwikkeling	  
https://www.opendoek.be/landjuweel	  
https://www.opendoek.be/spotsopwest	  
https://www.opendoek.be/toekoer	  
https://www.opendoek.be/figurentheater	  
https://www.opendoek.be/improtheater	  
https://www.opendoek.be/vertelkunst	  
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Elk	  van	  de	  15	  OPENDOEK-‐regio’s	  heeft	  ook	  een	  eigen	  subwebsite	  op	  
https://www.opendoek.be/regionaal.	  Meer	  info	  daarover	  kan	  je	  verkrijgen	  bij	  de	  regionale	  
communicatieverantwoordelijke	  in	  jullie	  team.	  
	  
OPENDOEK	  is	  te	  vinden	  op	  de	  sociale	  media	  
OPENDOEK	  en	  JongDOEK	  hebben	  elk	  een	  pagina	  op	  Facebook	  en	  Instagram.	  En	  verder	  is	  
OPENDOEK	  ook	  te	  vinden	  op	  Vimeo,	  Twitter	  en	  LinkedIn.	  
	  
Iedere	  OPENDOEK-‐regio	  heeft	  een	  Facebook-‐groep	  waarbinnen	  de	  gezelschappen	  en	  spelers	  
in	  de	  regio	  allerlei	  zaken	  met	  elkaar	  kunnen	  delen	  of	  ‘in	  de	  groep	  gooien’.	  Spoor	  hen	  ook	  aan	  
om	  dit	  te	  doen!	  Zo	  vormen	  we	  samen	  een	  grote	  OPENDOEK-‐community	  van	  
theatergepassioneerden.	  

	  

7. WIE	  DOET	  WAT	  IN	  DE	  ZIRKSTRAAT?	  

	  
Directeur	  

Joke	  Quaghebeur	  
Tel.	  03	  222	  40	  91	  	  GSM	  0475	  60	  45	  30	  
E-‐mail:	  joke.quaghebeur@opendoek.be	  
	  

Team	  
Glen	  Vandenberghe	  
Tel.	  03	  222	  40	  93	  
E-‐mail:	  glen.vandenberghe@opendoek.be	  
Financieel	  administratief	  	  medewerker	  

	  
Arno	  Van	  Den	  Brulle	  
Tel.	  03	  222	  40	  92	  	  GSM	  0484	  64	  70	  97	  
E-‐mail:	  arno.van.den.brulle@opendoek.be	  
Coördinator	  communicatie	  
	  
Stefaan	  Deleeck	  
Tel.	  03	  206	  75	  86	  	  GSM	  04	  95	  93	  98	  92	  
E-‐mail:	  stefaan.deleeck@opendoek.be	  
Interne	  communicatie	  
	  
Bastiaan	  Malcorps	  
Tel.	  03	  222	  40	  95	  
E-‐mail:	  bastiaan.malcorps@opendoek.be	  
Coördinator	  Theaterbib	  
	  
Hannelore	  Vandezande	  
GSM	  0474	  60	  63	  91	  
E-‐mail:	  hannelore.vandezande@opendoek.be	  
Eventcoördinator	  
	  
Vanessa	  Van	  Goethem	  
Tel.	  03	  222	  40	  96	  	  GSM	  0478	  73	  68	  40	  
E-‐mail:	  vanessa.van.goethem@opendoek.be	  
Eventcoördinator	  
	  
Don	  Verboven	  
GSM	  0495	  40	  21	  47	  
E-‐mail:	  don.verboven@opendoek.be	  
Projectcoördinator	  	  
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Liza	  Renders	  
Tel.	  03	  206	  75	  84	  	  GSM	  0479	  49	  64	  72	  
E-‐mail:	  liza.renders@opendoek.be	  
Coördinator	  JongDOEK	  
	  
Sofie	  Wanten	  	  
Tel.	  03	  222	  40	  99	  	  GSM	  0497	  35	  60	  63	  
E-‐mail:	  sofie.wanten@opendoek.be	  
Coördinator	  Vorming	  
	  
Bram	  De	  Win	  	  
Tel.	  03	  206	  75	  83	  	  GSM	  0478	  99	  23	  46	  
E-‐mail:	  bram.de.win@opendoek.be	  
Projectcoördinator	  	  
	  
Lennerd	  Carrein	  
Tel.	  03	  206	  75	  88	  	  GSM	  0473	  77	  36	  57	  
E-‐mail:	  lennerd.carrein@opendoek.be	  
Projectcoördinator	  	  
	  
Timothy	  Scheerlinck	  
Tel.	  03	  222	  40	  94	  
E-‐mail:	  secretariaat@opendoek.be	  
Administratie,	  verzekeringen	  en	  coaching	  
	  
Hendrik	  Ramaker	  
Tel.	  03	  222	  40	  97	  
E-‐mail:	  	  hendrik.ramaker@opendoek.be	  
Informatica,	  ledenadministratie	  
	  
Kristel	  Soekias	  	  
Tel.	  03	  206	  75	  85	  
E-‐mail:	  kristel.soekias@opendoek.be	  
Medewerker	  Theaterbib	  en	  administratie	  vieringen	  
	  
Margo	  Lauwers	  
Tel.	  03	  222	  40	  90	  
E-‐mail:	  	  margo.lauwers@opendoek.be	  
Administratief	  medewerker	  
	  
Leyla	  Nalgieva	  
Tel.	  03	  222	  40	  90	  
E-‐mail:	  	  leyla.nalgieva@opendoek.be	  
Administratief	  medewerker	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
OPENDOEK	  vzw	   	  
Zirkstraat	  36,	  2000	  Antwerpen,	  +32	  (0)3	  222	  40	  90,	  secretariaat@opendoek.be	  
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INTERN REGLEMENT 

 
 
Het intern reglement verduidelijkt enerzijds de structuur van OPENDOEK en definieert de 
bevoegdheden en de taken van de respectieve pijlers in die structuur. Verder expliciteert het 
document ook de statuten van OPENDOEK en is het de concrete invulling van het document 
waarnaar in artikel 36 van de statuten verwezen wordt. 
 
Wanneer er naar ‘de organisatie’ verwezen wordt in dit document, wordt verwezen naar het 
management van OPENDOEK. 
 
Conform artikel 36 van de statuten kan het bestuur te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan 
het Intern Reglement. 
 

STRUCTUUR OPENDOEK 
 

1. OPENDOEK richt zich tot alle theaterliefhebbers in Vlaanderen en Brussel, zowel 
makers, spelers als kijkers. 

 
2. OPENDOEK is een ledenorganisatie die zowel groepen als individuele leden telt. 

Daarnaast wil OPENDOEK ook een dienstenorganisatie zijn die theaterliefhebbers (in 
de eerste plaats amateurs maar ook professionelen) diensten kan aanbieden, zoals 
Theaterbib, OPENDOEK-magazine vorming, talentontwikkeling enz. 

 
3. De structuur wordt opgebouwd in twee luiken:  

a. het bestuurlijk/strategisch luik  
b. het operationeel/inhoudelijk luik 
Beide luiken worden samengesteld uit personen die voeling hebben met theater in 
het algemeen. 
Functies kunnen enkel binnen hetzelfde luik gecumuleerd worden. 

 
4. Bij de samenstelling van eender welk bestuursorgaan of werkgroep streeft de 

organisatie naar een gezonde mix van gender en herkomst. 
 
5. Alle vergoedingen, terugbetalingen en andere financiële afspraken met leden van de 

verschillende luiken worden opgenomen in het financieel vademecum dat integraal 
deel uitmaakt van dit intern reglement. 

 
6. Personeelsleden van OPENDOEK kunnen geen lid zijn van de algemene vergadering of 

het bestuur.  
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7. Bij iedere operationele stuurgroep, werkgroep of adviesraad is er minimum 1 
iemand van het personeel (coördinator of directeur) aanwezig. Indien de 
directeur niet kan aanwezig zijn, wordt die vervangen door één van de 
coördinatoren uit het team.  

BESTUURSORGANEN 
 

HET BESTUURLIJK/STRATEGISCH LUIK 
 
LEDEN 
 
8. Volgens artikel 5 van de statuten heeft OPENDOEK effectieve en toegetreden leden. 
 
Effectieve leden 
 
9. De rechten en plichten van de effectieve leden worden omschreven in titel II. van de 

statuten. Naar de effectieve leden wordt in de statuten verwezen als ‘de leden’, naar 
het lidmaatschap van effectieve leden als ‘het lidmaatschap’. 

 
10. Een vacature voor dit lidmaatschap wordt door het bestuur bekend gemaakt via de 

beschikbare en door het bestuur te bepalen kanalen.  
 

11. De toetreding als effectief lid bij OPENDOEK houdt in dat men het intern reglement 
aanvaardt en dat men er zich naar schikt. 

 
12. De bijdrage  van een effectief lid is hoogstens gelijk aan dat van een toegetreden lid. 
 
13. Een lid van de algemene vergadering, dat zonder verontschuldiging op drie 

opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft, kan op de volgende samenkomst van de 
algemene vergadering voorgedragen worden voor uitsluiting. 

 
Toegetreden leden 
 
14. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.  
 
15. De toegetreden leden hebben een structurele band met OPENDOEK. Zij nemen op 

uitnodiging of volgens afspraak deel aan haar werking of activiteiten en dragen aldus 
bij tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. 

 
16. Toegetreden leden zijn: 

- de natuurlijke personen die deel uitmaken van de plaatselijke verenigingen en/of 
initiatieven, die op hun beurt lid van de organisatie zijn en van wie de nodige 
persoonsgegevens aan de organisatie zijn meegedeeld; 

- de natuurlijke personen die zonder deel uit te maken van plaatselijke 
verenigingen en/of initiatieven, hun wens tot toetreding aan de organisatie 
hebben meegedeeld, na schriftelijke opgave van hun persoonsgegevens; 

- de natuurlijke personen die door het bestuur als ereleden, beschermleden, 
steunleden of adviserende leden in de organisatie zijn opgenomen; 
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- de plaatselijke verenigingen, waarvan de nodige gegevens gekend zijn bij de 
organisatie, die als rechtspersonen zijn aangesloten en die minstens door één 
natuurlijk persoon worden vertegenwoordigd; 

- vrijwilligers die zich op één of ander manier tijdelijk inzetten tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie en zodoende deel 
uitmaken van de organisatie.  

 
17. Het management van OPENDOEK beslist ‘zonder verhaal’ over de aanvaarding van 

toegetreden leden. 
 

18. Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat de organisatie de betaling heeft 
ontvangen, tenzij een vrijstelling van betaling van het lidgeld van toepassing is. In het 
laatste geval gaat het lidmaatschap in bij verzoek tot lidmaatschap. 

 
19. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de toegetreden leden wordt door het bestuur 

bepaald. 
Een toegetreden lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage binnen drie maanden na het 
verzoek daartoe niet betaalt, wordt geacht met onmiddellijke ingang ontslagnemend 
te zijn. 

 
20. Een toegetreden lid kan te allen tijde en zonder verplichting tot enige mededeling de 

organisatie verlaten door middel van een eenvoudig schrijven naar het secretariaat 
van de organisatie. 

 
21. De uitsluiting van een toegetreden lid, om welke reden dan ook, geschiedt door het 

management van OPENDOEK. 
 
22. Gewezen toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 

vermogen van de organisatie en kunnen de teruggave van betaalde bijdragen of 
gedane inbrengen en schenkingen of enige vergoeding voor geleverde prestaties of 
inzage in de rekeningen of een boedelbeschrijving niet vorderen, evenmin als de 
zegels laten leggen.  

 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
23. Bevoegdheden en functioneren van de algemene vergadering worden omschreven in 

titel III. van de statuten. 
 
 

HET BESTUUR 
 
24. Bevoegdheden en functioneren van het bestuur worden omschreven in titel IV. van 

de statuten. 
 

25. Het bestuur beoogt bij zijn samenstelling een gezonde mix van onder meer volgende 
competenties: 

- Algemeen cultuurbeleid en besluitvorming 
- Personeelsbeleid 
- Financieel management 
- Rechtskennis 
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- Strategisch management 
- Marketing en publiciteit 
- ICT 

26. Het register met processen-verbaal is ter inzage aan alle leden van het bestuur. Met 
uitzondering van de persoonsgebonden zaken worden deze processen-verbaal ook 
kenbaar gemaakt aan de leden van de algemene vergadering. 

 
27. Naast de door de statuten voorziene functies (artikel 28 van de statuten) kan het 

bestuur zoveel functies creëren als er nodig zijn om de vereniging optimaal te laten 
functioneren. Taakomschrijving van de diverse functies binnen het bestuur: 

- Voorzitter: Is verantwoordelijk voor de goede werking van het bestuur en de 
organisatie in het algemeen. Hij treft desnoods maatregelen, teneinde de goede 
werking van het bestuur en/of de organisatie te behouden of te verbeteren. 

- Ondervoorzitter: Staat de voorzitter bij in zijn taak en vervangt hem bij diens 
afwezigheid. 

 
28. Naast deze functies kan het bestuur een beroep doen op externen. Deze externen, al 

dan niet lid van de organisatie, kunnen de vergadering bijwonen. Zij hebben een 
louter adviserende rol en in geen geval stemrecht.  

 
29. De leden van het bestuur worden ten persoonlijke titel aangesteld door de algemene 

vergadering. Zij zetelen niet als vertegenwoordiger van welk orgaan of welke 
vereniging ook. 

 
30. Een bestuurder die, zonder verontschuldiging, op drie opeenvolgende vergaderingen 

van het bestuur afwezig blijft, wordt als ontslagnemend beschouwd en kan op de 
volgende samenkomst van de algemene vergadering vervangen worden. 

  
31. Bestuurders zijn gebonden een “Gedragscode” na te leven, welke aan de algemene 

vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze gedragscode vormt een 
integraal deel van dit intern reglement. 
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OPERATIONEEL/INHOUDELIJK LUIK 
 
STUURGROEP AMATEURTHEATER 
 
32. Het werkveld, onderverdeeld in 15 regio’s (zie infra) wordt in de stuurgroep 

amateurtheater vertegenwoordigd door (maximum) 1 afgevaardigde uit elke regio.  
 
33. De plaatselijke regioteams vaardigen een regioteamlid af naar de stuurgroep 

amateurtheater. 
 
34. Indien de aangeduide vertegenwoordiger door omstandigheden niet op de 

vergadering kan aanwezig zijn, wordt hij/zij vervangen door een collega-
regiomedewerker. 

 
35. De stuurgroep amateurtheater heeft een belangrijke adviserende functie met 

betrekking tot de inhoudelijke werking van de organisatie.  
 

36. Taken van de stuurgroep: 
- Regiowerking evalueren en bijsturen waar nodig 
- Inhoudelijk advies bij de verschillende onderdelen van de werking van de 

organisatie, zoals Theaterbib, events, vorming, JongDOEK, projecten, 
communicatie, internationaal, enz… 

- Oprichten, samenstellen van en eventueel vertegenwoordiging in diverse 
werkgroepen, noodzakelijk om de doelstellingen van de organisatie te 
verwezenlijken. 

- Uitzetten van criteria volgens dewelke ondersteuning wordt verleend aan 
projecten en/of initiatieven 

- Waakt over een goeie geografische spreiding van de activiteiten van de 
organisatie 

- Vertaalt de input van de artistieke adviesraad naar het werkveld 
- Ontwikkelt samen met het team een gedegen vrijwilligersbeleid 

 
37. Het bestuur duidt één van zijn leden aan als moderator van de vergaderingen van de 

stuurgroep. Hij/zij heeft echter geen stemrecht. 
 
38. In overleg met de moderator bereidt de directeur de vergaderingen voor, stelt de 

agenda op en verstuurt de uitnodiging. Hij/zij woont de vergaderingen bij doch 
zonder stemrecht.  

 
39. De stuurgroep kan externen uitnodigen om deze vergaderingen bij te wonen. 

 
40. De functie van afgevaardigde van de regio is cumuleerbaar met een andere functie 

binnen het inhoudelijke luik. 
 
41. Uitsluiting van een afgevaardigde kan hetzij door het regioteam dat hij 

vertegenwoordigt, hetzij op voorstel van het bestuur, de directeur of de stuurgroep 
zelf. De uiteindelijke beslissing valt onder de bevoegdheid van de stuurgroep 
amateurtheater. 
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42. Het mandaat van afgevaardigde in de stuurgroep loopt samen met de beleidsperiode 
van 5 jaar. Een afgevaardigde kan hoogstens twee opeenvolgende beleidsperiodes 
deel uitmaken van de stuurgroep. 

 
43. De moderator brengt samen met de directeur verslag uit aan het bestuur. De 

moderator duidt bij het begin van de vergadering een verslaggever aan. De verslagen 
van de stuurgroep amateurtheater worden  bezorgd aan : alle leden van de 
stuurgroep, de regiocoördinatoren, de regioteamleden, de leden van het bestuur en 
het OPENDOEK-team. 

 
44. De stuurgroep amateurtheater komt minimaal trimestrieel samen.  

 
 
ARTISTIEKE ADVIESRAAD 
 
45. Naast de stuurgroep amateurtheater wordt een tweede adviesorgaan geïnstalleerd, 

namelijk de artistieke adviesraad. 

46. Taken van de artistieke adviesraad: 
- Het beleid inspireren en nieuwe impulsen geven 
- Evaluatie van de organisatie en kritische kijk op amateurtheater 
- Waakt over het trouw blijven aan het beleidsplan 
- Wakend oog dat alle disciplines aan bod komen 
- Houdt de vinger aan de pols qua nieuwe ontwikkelingen binnen het 

theaterlandschap 
- Zorgt voor het uitbouwen van een breed netwerk (nationaal en internationaal) 

 
47. Kandidaten worden gezocht via een wijd verspreide oproep of kunnen voorgedragen 

worden door de directeur, het team of één van de bestuursorganen. De aanstelling 
gebeurt door het bestuur. 

 
48. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met volgende criteria: 
- Aanwezigheid van alle mogelijke deeldisciplines binnen amateurpodiumkunsten 
- Aanwezigheid van 2/3 vertegenwoordigers die op eender welke wijze beroepsmatig 

kunnen gelinkt worden aan de cultuursector, tegenover 1/3 vertegenwoordigers uit 
de amateurkunsten 

- Vertegenwoordiging vanuit volgende vakgebieden: festivals, communicatie, deeltijds 
of voltijds kunstonderwijs, toneelauteurs, cultuurspreiding, cultuurbeleid 

- Kennis van het amateurtheater 
 

49. Het bestuur duidt één van zijn leden aan als moderator van de vergaderingen van de 
stuurgroep. Hij/zij heeft echter geen stemrecht. 

 
50. In overleg met de moderator bereidt de directeur de vergaderingen voor, stelt de 

agenda op en verstuurt de uitnodiging. Indien de directeur de vergadering niet kan 
bijwonen laat hij zich vervangen door een lid van het team. 

 
51. De artistieke adviesraad heeft een belangrijke adviserende functie met betrekking tot 

de inhoudelijke werking van de organisatie.  
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52. Uitsluiting van een lid van de artistieke adviesraad kan op voorstel van het bestuur, 
de directeur of de adviesraad zelf. De beslissing tot uitsluiting ligt enkel binnen de 
bevoegdheid van de artistieke adviesraad. 

 
53. Het mandaat van een lid van de adviesraad loopt samen met de beleidsperiode van 5 

jaar. Een lid kan hoogstens twee beleidsperiodes deel uitmaken van de adviesraad. 
 
54. De moderator brengt samen met de directeur verslag uit aan het bestuur. De 

verslagen van de artistieke adviesraad worden bezorgd aan : alle leden van de 
artistieke adviesraad, alle leden van het bestuur, het OPENDOEK-team en de 
stuurgroep amateurtheater. 

 
55. De artistieke adviesraad komt minimaal twee maal per jaar samen. 
 

ANDERE FORA ZOALS COMMISSIES/WERKGROEPEN/REGIOTEAMS 
 
Zoals vermeld in artikel 28 van de statuten kan het bestuur andere adviserende organen 
of fora oprichten dienstig voor de goede werking van de organisatie.  
 
Het theaterlandschap in Vlaanderen wordt onderverdeeld in 15 regio’s, m.n.: 
Aalst-Oudenaarde,  Antwerpen, Brabant Oost, Brabant West, Brugge-Roeselare, Gent-
Eeklo, Ieper-Diksmuide, Kempen, Kortrijk-Waregem, Limburg Midden, Limburg Noord, 
Limburg Zuid, Mechelen-Lier, Randwerpen en Waas en Dender. 
De werking in de regio’s wordt opgevolgd door regioteams gestuurd door een 
regiocoördinator. 

 
Alle werkgroepen, hieronder vermeld, worden samengesteld uit vrijwilligers. Financiële 
afspraken worden opgenomen in het “Financieel Vademecum” dat integraal deel 
uitmaakt van dit intern reglement. 
Profiel van elke vrijwilliger binnen deze organisatie: 
- Is een ambassadeur voor de organisatie 
- Begrijpt de missie en geeft dit ook zo door 
- Loyaal tegenover de organisatie 
- Kent het aanbod van de organisatie en deelt die ook mee 
- Heeft organisatietalent 
- Is een goede communicator 
 
Elke werkgroep kan een vrijwilliger uitsluiten wanneer die niet aan het profiel voldoet, 
maar steeds in overleg met de directie en/of het bestuur. 
 

 

REGIOTEAM 
 
56. Het regioteam wordt samengesteld uit regiomedewerkers die bereid zijn 

onderstaande taken uit te voeren. Dit kan op voorstel van een bestuurslid, lid van de 
algemene vergadering, het management van OPENDOEK, een regioteamlid of uit 
eigen beweging van de medewerker. 
 

57. Elk regioteam stelt, indien nodig bij meerderheid van stemmen, 1 regiocoördinator 
en 1 communicatieverantwoordelijke aan. 
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58. Taken van het regioteam: 

- Opvolging groepsbezoeken 
- Opvolging vieringen en huldigingen 
- Advies en evaluatie vormingsaanbod en productiecoaching 
- Organisatie regiobijeenkomst (invulling zelf te bepalen) 
- Regionale communicatie (website/FB enz.) 
- Detecteren van interessante initiatieven en potentiële leden 
- Afvaardiging naar de stuurgroep amateurtheater  

 
59. Taken van de regiocoördinator: 

- Organisatie van de regioteamvergaderingen 
- Opvolgen van de afvaardiging naar de stuurgroep amateurtheater  
- Werkt nauw samen met de communicatieverantwoordelijke 
- Open communicatie met het teamlid Het management van OPENDOEK 
- Is contactpersoon voor het vormingsaanbod en de vieringen 
- Neemt initiatief voor de organisatie regiobijeenkomsten binnen het vooraf 

afgesproken budget 
- Kan ingeschakeld worden voor advies betreft aangesloten groepen binnen de 

eigen regio  
 
60. Taken van de communicatieverantwoordelijke: 

- Houdt de regionale pagina van de website up to date 
- Is verantwoordelijk voor de sociale media voor die regio 
- Werkt nauw samen met de regiocoördinator en de communicatiecoördinator 
- Redigeert en verspreidt de regionale nieuwsbrief 
- Spoort groepen aan om de UITkalender in te vullen 
- Onderneemt promoacties bij te weinig respons op activiteiten 
- Helpt bij de verspreiding van oproepen, zowel regionaal, interregionaal als 

nationaal 
 
61. Taken van de regiomedewerker: 

- Aanwezigheid op de regioteamvergaderingen 
- Doet groepsbezoeken volgens de afspraken binnen het regioteam 
- Kan ingeschakeld worden als cursuscoördinator 
- Meldt problemen aan de regiocoördinator 
- Is bereid vieringen op te volgen 
- Neemt zoveel mogelijk deel aan activiteiten van de organisatie, zowel regionaal, 

interregionaal als nationaal 
 

62. Het aantal regiomedewerkers wordt bepaald volgens het aantal aangesloten groepen 
in de regio à rato van 1 medewerker per 7 groepen. Dit kan echter verschillen per 
regio naargelang de beschikbaarheid en het engagement van de medewerkers. 

 
63. Het regioteam bepaalt zelf de taakverdeling onder de medewerkers. Het staat hen 

vrij de verantwoordelijkheden onder meerdere personen te verdelen binnen het 
toegekende budget.  

 
64. De regiomedewerkers bezoeken groepen in hun eigen regio. Bezoeken buiten de 

regio kunnen enkel in afspraak met de respectievelijke regiocoördinator, rekening 
houdend het aantal km.  
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65. Het regioteam beslist autonoom als de groepsbezoeken verdeeld worden over vaste 

medewerkers of volgens beschikbaarheid. 
 
66. Regiomedewerkers met een specialisatie in een bepaalde discipline kunnen deel 

uitmaken van een regioteam op voorwaarde dat ze bereid zijn ook groepen met 
andere disciplines te bezoeken. 

 
67. Bij de samenstelling van het regioteam wordt gestreefd naar een gezonde mix van 

leeftijd, gender en herkomst. 
 

68. Uitsluiting van een regiomedewerker kan op voorstel van het bestuur, de directeur of 
het regioteam zelf. De beslissing tot uitsluiting ligt enkel binnen de bevoegdheid van 
het regioteam. 

 
69. Vanuit het regioteam wordt één persoon afgevaardigd naar de stuurgroep 

amateurtheater. Dit is niet noodzakelijk de regiocoördinator of de 
communicatieverantwoordelijke. 

 
70. De communicatie met het OPENDOEK team verloopt via 3 kanalen: regiocoördinator-

OPENDOEK-teamlid / communicatieverantwoordelijke-coördinator communicatie 
OPENDOEK / interne nieuwsbrief naar alle regiomedewerkers. 

 
71. Per seizoen worden minstens 2 vergaderingen gehouden. De locatie wordt bepaald 

door het regioteam zelf. 
 
72. Deze vergadering wordt bijgewoond door het teamlid van OPENDOEK die voor deze 

regio verantwoordelijk is. 
 
73. Het verslag van deze vergadering wordt bezorgd aan alle regioteamleden, het 

teamlid van OPENDOEK, de directeur en de moderator van de stuurgroep 
amateurtheater. 

 
74. Per seizoen organiseert OPENDOEK minstens één contactdag voor vrijwilligers 

waarbij regiomedewerkers ook een duidelijke handleiding krijgen en over de werking 
op de hoogte worden gebracht. 

    
75. In deze handleiding worden een aantal afspraken gemaakt rond groepsbezoeken, 

regiobijeenkomsten en vieringen/huldigingen. 
 
76. Het regioteam houdt bij de organisatie van hun activiteiten rekening met de door de 

algemene vergadering goedgekeurde budgetten. 
 
77. Alle financiële zaken worden enkel door OPENDOEK afgehandeld. 

 
 
 
 
 

 
 



Kostennota	  |	  Financiële	  administra2e

Datum Type Aantal Tarief Totaal

Auto 0,3707	  €	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fiets 0,2400	  €	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Datum Type Aantal Tarief Totaal

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Datum Bedrag

-‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Totaal	  kostennota -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Code …

Verplaatsingen	  met	  trein/tram/bus	  -‐	  Parkeerkosten

Diverse

Omschrijving

Omschrijving

Ondergetekende	  vrijwilliger	  beves2gt	  dat	  de	  vermelde	  kosten	  gemaakt	  werden	  voor	  rekening	  van	  OPENDOEK	  vzw.

Voor	  akkoord	  OPENDOEK	  vzwHandtekening	  vrijwilliger

…

8-‐12-‐21

Verplaatsingen	  per	  auto	  of	  fiets
Omschrijving

Kostennota

…
…
…
…
…

Naam
Voornaam

Rijksregisternummer
IBAN-‐nummer

Postcode	  &	  Gemeente
Straat	  &	  Nr.
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FINANCIEEL VADEMECUM 

Goedgekeurd door de RVB dd. 6 juli 2020 

 
Dit financieel vademecum is bindend voor alle vrijwilligers van OPENDOEK en maakt integraal 
deel uit van het intern reglement. 

 
1. Begroting 

 
Na overleg met de betrokken partijen stelt OPENDOEK een jaarlijkse begroting op die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.   
In het jaar voorafgaand aan het project wordt een voorlopig budget opgesteld, rekening 
houdend met de afrekening van het voorbije jaar. Na goedkeuring door de algemene 
vergadering, begin maart van het jaar waarin het project plaatsvindt, krijgen de betrokken 
partijen de definitieve begroting per mail doorgestuurd.  
Aan de regio’s wordt gevraagd enkel een begroting op te maken wanneer ze een 
regiobijeenkomst of een project organiseren.  

 
2. Financiële administratie 

 
2.1. Centrale werking 
 
De financiële middelen worden op een transparante, identificeerbare en controleerbare 
manier beheerd. Zo kunnen gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten te allen tijde 
worden geraadpleegd. 
Om dit te realiseren zijn volgende zaken vereist: 
- Kosten en opbrengsten worden ingevoerd en gepresenteerd conform de begroting. 
- De financiële middelen worden besteed binnen de periode dat de activiteit/periode 

plaatsvindt. 
- Er is een adequaat systeem van interne controle (transparante analytische boekhouding, 

deskundigheid van medewerkers/betrokkenen, …) 
- Elke uitgave wordt gestaafd met een origineel verantwoordingsstuk. 

 
2.2 Boekhoudprocedure 
 
Er wordt gewerkt met een analytische boekhouding. Dit betekent dat alle uitgaven en 
inkomsten worden toegewezen aan een specifiek dossier via unieke codes.  
De verantwoordingsstukken worden gescand en geüpload in de boekhoudsoftware. De 
betrokken partijen verbinden zich er toe de afgesproken codes op alle documenten toe te 
passen. 
Om transparantie te vrijwaren kunnen regio’s kunnen geen rekeningen openen of behouden 
die niet in de boekhouding van OPENDOEK voorkomen. 
 

3. Kosten gemaakt in opdracht van OPENDOEK 
 
3.1. Onkostennota 
 
Het sjabloon ‘onkostennota’ kan worden gedownload van de website van OPENDOEK en op 
Teams vanuit het tabblad ‘Blauwe map’ van elke regio. 
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Enkel die formulieren worden aanvaard met bijkomende voorwaarde dat deze volledig zijn en 
in bijlage een duidelijk leesbare scan van de verantwoordingsstukken bevatten. 
 
3.2. De verantwoordingsstukken 
 
Factuur 
De organisatie geeft de voorkeur aan het gebruik van facturen als verantwoordingsstuk.  
Uitgaven voor diensten of goederen die worden geleverd door zelfstandigen, 
vennootschappen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO nummer) moeten 
worden gestaafd door een factuur (vermelding ‘factuur’, datum, naam en adres leverancier, 
KBO-nummer(en/of BTW-nummer), bedrag, omschrijving en OPENDOEK-code) 
 
Kasticket 
Voor kleinere aankopen wordt een uitzondering gemaakt en dan volstaat een kasticket met 
volgende gegevens: datum, naam en adres leverancier, KBO-nummer (en/of BTW-nummer), 
bedrag en omschrijving. 
 
3.3. Aanleveren, nazicht en terugbetaling gemaakte kosten 
 
Onkostennota’s en verantwoordingsstukken worden per mail verstuurd naar de 
verantwoordelijke van de deelwerking (vorming, events, Theaterbib, communicatie, 
projecten,  …) Een uitzondering hierop zijn de onkostennota’s van de regio’s. Zij sturen hun 
onkostennota’s en verantwoordingsstukken door naar hun regiocoördinator. Deze kijkt die na 
en mailt deze voor akkoord door naar  boekhouding@opendoek.be.  
Bij vragen over de aangeleverde onkostennota’s neemt de verantwoordelijke contact op met 
de persoon in kwestie alvorens tot terugbetaling over te gaan. 
Onkostennota’s worden bij voorkeur regelmatig – op maandbasis – ingediend. Op deze 
manier kan vlot aan budgetopvolging worden gedaan en krijgt iedereen de gemaakte kosten 
snel terugbetaald. 

 
4. Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers 

 
4.1. Algemeen 

 
- Iedere vrijwilliger krijgt een gratis volwaardig lidmaatschap bij OPENDOEK; 
- Carpooling en het gebruik van openbaar vervoer voor verplaatsingen wordt 

aangemoedigd; 
- Voor verplaatsingen en overnachtingen wordt gekozen voor de voordeligste optie, binnen 

een aanvaardbare marge; 
- Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding uitbetaald bij het correct uitvoeren van hun 

opdracht, zoals vastgelegd in de informatienota bij aanvang van hun opdracht. 
 

4.2. bestuurders 
 
- Elke bestuurder krijgt de terugbetaling van transportkosten (verplaatsing en parking) voor 

vergaderingen en representatie. 
- Daarnaast ontvangt de voorzitter en de ondervoorzitter een halfmaandelijkse forfaitaire 

vergoeding van € 22 voor het gebruik van internet, telefoon, laptop, enz. 
- De andere bestuurders ontvangen een maandelijkse forfaitaire vergoeding van € 14. 
- Er wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

mailto:boekhouding@opendoek.be
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- Het persoonlijke voertuig van de bestuurders wordt opgenomen in de centrale polis 
‘OMNIUM in opdracht’ waardoor het voertuig tijdens verplaatsingen in opdracht van 
OPENDOEK in OMNIUM verzekerd is.  

- In geval van representaties in het buitenland worden ook de verblijfskosten terugbetaald. 
 

4.3. Algemene vergadering, artistieke adviesraad, afgevaardigde stuurgroep 
amateurtheater 

 
Elk lid krijgt transportkosten (verplaatsing en parking) voor de vergaderingen terugbetaald. 

 
4.4. Regiocoördinatoren – communicatieverantwoordelijken 
 
Elke regiocoördinator en communicatieverantwoordelijke krijgen een halfmaandelijkse 
forfaitaire vergoeding (internet/telefoon/IT-materiaal)  bovenop de terugbetaling van 
transportkosten (verplaatsing en parking). 
Regiocoördinator: € 22  
Communicatieverantwoordelijke:  € 19,5  
 
Bij groepsbezoeken vullen de regiocoördinatoren en de communicatieverantwoordelijken 
enkel hun transportkosten in. De tickets worden aangekocht via met een prepaid bankkaart. 
Verantwoordingsstukken worden aan de boekhouding bezorgd. 
Op het einde van het theaterseizoen krijgt elke regiocoördinator en 
communicatieverantwoordelijke een geschenk à rato van € 5 per ingediend groepsbezoek. 

 
4.5. Regiomedewerkers  

 
Regiomedewerkers krijgen een terugbetaling van transportkosten (verplaatsing en parking) 
voor regioteamvergaderingen, regiobijeenkomsten en contactdagen voor vrijwilligers. 
 
Bij groepsbezoeken krijgen de regiomedewerkers na het indienen van een 
groepsbezoekformulier via mijn.opendoek.be een reële onkostenvergoeding voor 
transportkosten en max. 2 tickets voor de bezochte voorstelling. De tickets voor de 
voorstelling dienen aan OPENDOEK bezorgd te worden (cf. verantwoordingsstukken). 
Op het einde van het theaterseizoen krijgt elke regiomedewerker een geschenk à rato van € 5 
per ingediend groepsbezoek. 
 
4.6. Vrijwilligers festivals 
 
De vrijwilligers aan festivals krijgen een vrijwilligersvergoeding à rato van € 25 per dag (€ 12,5 
per halve dag, min. 4 uur). 
Alle vrijwilligers krijgen catering en gratis toegang tot één of meerdere voorstellingen op het 
festival.  
Voor sommige vrijwilligers wordt logement voorzien.  
Deze regeling kan verschillen van festival tot festival maar wordt vooraf afgesproken en 
opgenomen in de informatienota bij het begin van hun opdracht. 
 
4.7. Vrijwilligers Theaterbib 

 
De vrijwilligers van de Theaterbib krijgen een terugbetaling van hun verplaatsingskosten met 
openbaar vervoer. ’s Middags krijgen ze een broodje aangeboden. 
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4.8. Redactieleden 
 

Vrijwillige redactieleden ontvangen een forfaitaire onkostenvergoeding voor het schrijven van 
artikels. Standaard krijgen ze  € 6,25 per 750 tekens (€ 25 voor A4 – 3000 tekens). 
Daarnaast krijgen ze ook hun transportkosten voor vergadering en afspraken voor interviews 
terugbetaald. 
 
4.9. Jonkies 
 
De vrijwilligers van JongDOEK krijgen verplaatsingskosten en tickets voor prospectie in het 
binnenland, in opdracht van JongDOEK, terugbetaald.  

 
5. Budgetten voor regioactiviteiten 

 
Budgetten voor specifieke projecten worden aangevraagd via een online formulier. 
Aanvragen voor specifieke projecten dienen tegen eind augustus van het voorafgaande jaar 
ingediend te worden. Regio’s kunnen voor hun regiobijeenkomsten tot één maand voor de 
bijeenkomst hun voorgestelde begroting aan het management (directie en financiële 
administratie) bezorgen. 
 
5.1. Regiovergaderingen 
 
De kosten van de regiovergaderingen worden per regio opgenomen in de algemene begroting 
van OPENDOEK. 
 
5.2. Regiobijeenkomsten 

 
Voor een regiobijeenkomst maakt de regiocoördinator een begroting op en bezorgt deze aan 
het management ter goedkeuring Dit kan tot ten laatste één maand voor de 
regiobijeenkomst. 
Het budget voor de regiobijeenkomst(en) per regio wordt per jaar geplafonneerd op max.  
€ 500.  
Wanneer regio’s willen samenwerken, kunnen de budgetten worden samengevoegd. 
De regio beslist autonoom over de inhoud van deze regiobijeenkomst. Onkosten worden 
terugbetaald via de ingediende onkostennota. 
 
5.3. Projecten 
 
Bij nieuwe initiatieven in de regio’s waar er financiële ondersteuning wordt verwacht, wordt 
er vooraf overlegd met de directie. Wanneer er vanuit het management een positief signaal 
wordt gegeven wordt de werkwijze gevolgd zoals onder ‘regiobijeenkomsten staat 
beschreven. 
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Speech	  bij	  het	  jubileum	  van	  een	  speler	  of	  medewerker	  	  
met	  jarenlange	  passie	  voor	  theater	  
	  
Het	  jubileum	  van	  een	  speler	  of	  medewerker	  van	  een	  gezelschap	  is	  een	  uitgelezen	  moment	  
voor	  een	  feestje.	  Iemand	  die	  zich	  15	  jaar	  of	  langer	  met	  passie	  heeft	  ingezet	  voor	  het	  theater,	  
verdient	  immers	  een	  pluim.	  Je	  speech	  moet	  dus	  in	  de	  eerste	  plaats	  feestelijk	  zijn!	  Hierbij	  een	  
aantal	  tips	  voor	  een	  feestelijke	  toespraak.	  Veel	  succes!	  

	  
BEGIN:	  je	  persoonlijke	  voorstelling	  als	  OPENDOEK-‐regiomedewerker	  

• Gebruik	  een	  aanspreking	  waarin	  alle	  aanwezigen	  zich	  herkennen,	  bv.	  “Beste	  
theaterliefhebbers”	  (want	  theaterliefhebbers	  zijn	  we	  allemaal).	  

• Toon	  je	  enthousiasme	  over	  het	  feit	  dat	  je	  het	  woord	  mag	  nemen.	  Maak	  duidelijk	  dat	  
je	  je	  vereerd	  voelt	  als	  gastspreker.	  Toon	  ook	  je	  waardering	  voor	  het	  evenement	  zelf	  
en	  het	  feit	  dat	  je	  erbij	  mag	  zijn.	  

• Stel	  jezelf	  voor	  met	  voornaam	  en	  achternaam.	  Vertel	  dat	  je	  regiomedewerker	  bent	  
voor	  OPENDOEK	  en	  waarom	  dat	  je	  dat	  doet.	  

	  

MIDDEN:	  over	  de	  jubilaris,	  het	  gezelschap	  en	  OPENDOEK	  

• Over	  de	  jubilaris:	  	  

Plaats	  de	  jubilaris	  in	  het	  middelpunt	  en	  spreek	  hem	  of	  haar	  persoonlijk	  aan.	  Laat	  in	  je	  
toespraak	  duidelijk	  blijken	  dat	  je	  dit	  jubileum	  belangrijk	  vindt.	  15/25/50	  jaar	  passie	  
voor	  theater:	  dat	  is	  niet	  niets.	  Reden	  genoeg	  om	  te	  vieren.	  

• Over	  het	  gezelschap:	  	  

Maak	  duidelijk	  dat	  het	  gezelschap	  en	  de	  jubilaris	  met	  elkaar	  verweven	  zijn.	  Vaak	  
hebben	  zij	  er	  voor	  een	  groot	  deel	  toe	  bijgedragen	  dat	  de	  jubilaris	  zijn	  jubileum	  heeft	  
volgemaakt.	  Zij	  hebben	  daarom	  recht	  op	  een	  deel	  van	  de	  waardering.	  	  

• Over	  OPENDOEK:	  	  

Maak	  ook	  de	  link	  met	  OPENDOEK	  duidelijk.	  Hier	  kan	  je	  van	  de	  gelegenheid	  gebruik	  
maken	  om	  enkele	  relevante	  zaken	  over	  OPENDOEK	  te	  vertellen.	  Want	  OPENDOEK	  
heeft	  zich	  tot	  doel	  gesteld	  om	  mensen	  die	  gepassioneerd	  zijn	  door	  theater	  met	  elkaar	  
te	  verbinden,	  om	  elkaar	  te	  helpen,	  te	  stimuleren,	  te	  adviseren,	  te	  inspireren.	  	  

Dit	  doet	  OPENDOEK	  door	  het	  verlenen	  van	  informatie	  en	  advies,	  door	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  de	  spelers	  en	  medewerkers	  goed	  verzekerd	  zijn,	  door	  speelkansen	  te	  
bieden	  op	  nationale	  en	  internationale	  evenementen,	  door	  zo’n	  16.000	  
theaterteksten	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  in	  de	  Theaterbib,	  door	  theatercursussen	  te	  
organiseren,	  door	  jong	  en	  ouder	  warm	  te	  maken	  voor	  theater…	  (Meer	  inspiratie	  kan	  
je	  halen	  uit	  de	  algemene	  OPENDOEK-‐folder,	  of	  van	  de	  website	  www.opendoek.be)	  



SPEECH	  BIJ	  HET	  JUBILEUM	  VAN	  EEN	  SPELER	  OF	  MEDEWERKER	  
2	  

• Meer	  over	  de	  jubilaris:	  	  

Richt	  de	  aandacht	  daarna	  opnieuw	  op	  de	  jubilaris.	  Hier	  kan	  je	  –	  indien	  bekend	  -‐	  
eventueel	  enkele	  theater-‐gerelateerde	  anekdotes	  vertellen	  over	  de	  gevierde.	  
Probeer	  vooraf	  enkele	  leuke	  verhalen	  op	  te	  sporen.	  (Uit	  geen	  kritiek.	  Een	  feest	  is	  
daarvoor	  niet	  het	  juiste	  moment.)	  

Vertel	  over	  eigen	  ervaringen	  met	  de	  jubilaris	  indien	  je	  hem	  of	  haar	  ook	  persoonlijk	  
kent.	  Maar	  wees	  eerlijk.	  Als	  je	  tijdens	  de	  speech	  doet	  alsof	  je	  de	  jubilaris	  goed	  kent,	  
terwijl	  je	  elkaar	  nauwelijks	  hebt	  gesproken,	  dan	  val	  je	  al	  gauw	  door	  de	  mand.	  Gebruik	  
dan	  liever	  een	  neutrale	  toon.	  

	  

SLOT:	  overhandiging	  van	  het	  kunstwerk	  en	  (eventueel)	  de	  OPENDOEK-‐pin	  

• Als	  slot	  heb	  je	  het	  over	  de	  blijk	  van	  waardering	  die	  OPENDOEK	  wil	  geven,	  in	  de	  vorm	  
van	  een	  kunstwerk.	  OPENDOEK	  vroeg	  de	  zeefdruk-‐kunstenaar	  Obed	  Vleugels	  om	  een	  
tijdloos	  werk	  te	  maken,	  speciaal	  voor	  OPENDOEK-‐jubilarissen.	  Vertel	  dat	  elke	  druk	  
anders	  en	  uniek	  is.	  (Meer	  info	  over	  kunstenaar	  en	  kunstwerk	  vind	  je	  op	  de	  
OPENDOEK-‐website	  in	  het	  menu	  ‘info’,	  onder	  ‘vieringen’:	  
www.opendoek.be/info/jubileum)	  

• Bij	  een	  25-‐	  of	  50-‐jarig	  jubileum	  volgt	  dan	  de	  huldiging,	  door	  het	  opspelden	  van	  een	  
zilveren	  (25)	  of	  gouden	  (50)	  OPENDOEK-‐pin.	  Hiermee	  bedank	  je	  de	  jubilaris	  namens	  
OPENDOEK	  voor	  zijn	  of	  haar	  jarenlange	  passie	  voor	  theater.	  	  

	  
	  
Enkele	  tips	  voor	  de	  ‘officiële	  foto’	  

	  
Tijdens	  zo’n	  toespraak	  worden	  doorgaans	  foto’s	  gemaakt	  door	  een	  of	  meer	  aanwezige	  
fotografen.	  Die	  foto’s	  bepalen	  -‐	  vaak	  meer	  dan	  de	  inhoud	  -‐	  hoe	  een	  kortverslag	  van	  je	  
toespraak	  zal	  verschijnen	  via	  allerlei	  media.	  Ook	  hiervoor	  enkele	  concrete	  tips:	  
	  

• Zorg	  dat	  je	  niet	  in	  tegenlicht	  staat.	  
• Probeer	  in	  de	  mate	  van	  het	  mogelijke	  rekening	  te	  houden	  met	  wat	  zich	  in	  de	  

achtergrond	  bevindt.	  Je	  hebt	  niet	  altijd	  te	  kiezen	  waar	  je	  je	  toespraak	  zal	  houden.	  
Maar	  wanneer	  je	  daar	  vrij	  in	  bent,	  kies	  dan	  voor	  een	  plaats	  met	  een	  meer	  
interessante	  achtergrond.	  D.w.z.	  vermijd	  een	  blinde	  muur,	  een	  deur,	  de	  vestiaire,	  
opgestapelde	  stoelen…	  

• Neem	  je	  tijd	  bij	  de	  overhandiging	  van	  het	  kunstwerk	  en	  het	  opspelden	  van	  de	  pin.	  	  
• Zorg	  dat	  de	  gevierde	  niet	  met	  de	  rug	  naar	  het	  publiek	  gaat	  staan.	  (Wanneer	  dit	  niet	  

spontaan	  gebeurt,	  vraag	  hem	  of	  haar	  dan	  gewoon	  om	  zich	  even	  om	  te	  draaien.)	  
Zowel	  jij	  als	  de	  jubilaris	  moeten	  naar	  het	  publiek	  toe	  gekeerd	  staan.	  	  

• Geef	  de	  aanwezige	  fotograaf(en)	  vervolgens	  even	  de	  tijd	  om	  de	  foto	  te	  maken.	  	  



	  

	   OPENDOEK	  vzw	  –	  www.opendoek.be	  

<Plaats,	  datum>	  
	  
	  
Onderwerp:	  OPENDOEK	  –	  jullie	  contactpersoon	  in	  de	  regio	  
	  
	  
Dag	  theaterliefhebbers,	  
	  
OPENDOEK	  wil	  dicht	  bij	  de	  theatergroepen	  staan.	  Elk	  toneelgezelschap	  in	  Vlaanderen	  en	  Brussel	  
verdient	  onze	  aandacht	  en	  onze	  waardering.	  
	  
Daarom	  hebben	  we	  een	  netwerk	  van	  regiomedewerkers,	  die	  in	  hun	  regio	  theatervoorstellingen	  
bijwonen	  en	  na	  die	  voorstelling	  ter	  beschikking	  staan	  voor	  een	  informele	  babbel	  over	  jullie	  groep	  en	  
OPENDOEK.	  
	  
Jullie	  contactpersoon	  binnen	  de	  regiowerking	  van	  OPENDOEK	  is:	  
	  
<Voornaam	  Naam>	  
Regiomedewerker	  OPENDOEK	  <Regionaam>	  
<tel.>	  
<gsm>	  
<e-‐mail>	  
	  
Je	  kan	  bij	  <hem/haar>	  terecht	  met	  al	  jullie	  vragen	  i.v.m.	  theatercursussen,	  vieringen	  of	  huldigingen,	  
OPENDOEK-‐activiteiten…	  Je	  mag	  de	  regiomedewerker	  gerust	  ook	  problemen	  voorleggen;	  dan	  kunnen	  
we	  proberen	  een	  oplossing	  te	  vinden.	  
	  
We	  willen	  theaterliefhebbers	  ook	  in	  contact	  brengen	  met	  elkaar.	  Daarom	  nodigen	  we	  je	  uit	  om	  lid	  te	  
worden	  van	  onze	  facebookgroep	  ‘OPENDOEK	  <Regionaam>’.	  Via	  deze	  groep	  kan	  je	  informatie	  delen,	  
vragen	  stellen,	  zoekertjes	  plaatsen…	  
	  
Meer	  info	  over	  activiteiten	  in	  de	  regio	  vind	  je	  op	  onze	  website:	  	  
<www.opendoek.be/regionaam>	  
	  
Hebben	  jullie	  een	  nieuwe	  productie	  op	  stapel	  staan?	  Laat	  het	  weten	  aan	  jullie	  regiomedewerker.	  Dan	  
kunnen	  we	  een	  bezoek	  plannen	  in	  de	  loop	  van	  het	  theaterseizoen.	  Op	  die	  manier	  hopen	  we	  
OPENDOEK	  en	  de	  gezelschappen	  dichter	  bij	  elkaar	  te	  brengen.	  
	  
Vriendelijke	  groeten	  en	  tot	  binnenkort,	  
	  
	  
<Voornaam	  Naam>	  
Regiocoördinator	  OPENDOEK	  <Regionaam>	  
	  
	  

	  
<Naam	  gezelschap>	  
<Naam	  voorzitter	  gezelschap>	  
<Straat	  nr.>	  
<0000	  Gemeente>	  



	  

	   OPENDOEK	  vzw	  –	  www.opendoek.be	  

<Plaats,	  datum>	  
	  
	  
Onderwerp:	  OPENDOEK	  –	  aankondiging	  groepsbezoek	  
	  
	  
Dag	  theaterliefhebber,	  
	  
Goed	  nieuws	  dat	  jullie	  weer	  klaar	  staan	  met	  een	  nieuwe	  productie.	  
	  
OPENDOEK	  wil	  dicht	  bij	  de	  theatergroepen	  staan	  en	  volgt	  de	  producties	  zoveel	  mogelijk	  op	  de	  
voet.	  Elk	  toneelgezelschap	  in	  Vlaanderen	  en	  Brussel	  verdient	  onze	  aandacht	  en	  onze	  
waardering.	  
	  
Daarom	  hebben	  we	  een	  netwerk	  van	  regiomedewerkers,	  die	  in	  hun	  regio	  
theatervoorstellingen	  bijwonen	  en	  na	  die	  voorstelling	  ter	  beschikking	  staan	  voor	  een	  
informele	  babbel	  over	  jullie	  groep	  en	  OPENDOEK.	  
	  
Ik	  kijk	  ernaar	  uit	  jullie	  voorstelling	  bij	  te	  wonen	  op	  <DATUM>	  in	  <ZAAL	  EN	  ADRES>.	  	  
	  
Wilt	  u	  voor	  mij	  <1	  PLAATS	  /	  2	  PLAATSEN>	  reserveren?	  
	  
U	  bent	  volledig	  vrij	  om	  deze	  <plaats/plaatsen>	  al	  dan	  niet	  als	  <vrijkaart/vrijkaarten>	  aan	  te	  
bieden.	  
	  
Met	  mijn	  bezoek	  hoop	  ik	  bij	  te	  dragen	  tot	  een	  grotere	  betrokkenheid	  van	  OPENDOEK.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
	  
<Voornaam	  Naam>	  
OPENDOEK	  regio	  <Regionaam>	  
	  
	  
PS	  Is	  mijn	  informatie	  over	  jullie	  voorstelling	  verkeerd	  of	  kan	  de	  reservatie	  niet	  doorgaan,	  laat	  
u	  mij	  dat	  dan	  weten?	  Bedankt.	  
	  
	  
	  
	  
	  

<Voornaam	  Naam	  regiomedewerker	  –	  telefoonnummer	  –	  e-‐mailadres	  –	  Adres>	  

	  
<Naam	  gezelschap>	  
<Naam	  voorzitter	  gezelschap>	  
<Straat	  nr.>	  
<0000	  Gemeente>	  
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Handleiding	  voor	  de	  regionale	  cursuscoördinator	  
	  

Een	  woordje	  uitleg	  bij	  wat	  de	  taak	  van	  een	  regionale	  cursuscoördinator	  exact	  inhoudt.	  

	  

Wanneer	  er	  een	  cursus	  plaatsvindt	  in	  jouw	  regio,	  dan	  krijg	  je	  een	  week	  voordien	  een	  aantal	  
documenten	  toegestuurd:	  

-‐ Gegevens	  deelnemers	  cursus	  (Excel-‐lijst)	  
-‐ Aanwezigheidslijst	  (Excel-‐lijst)	  
-‐ Formulier	  verplaatsingsvergoeding	  

	  

Je	  ontvangt	  de	  cursusdeelnemers	  op	  de	  voorziene	  locatie	  in	  jouw	  regio.	  

Bij	  eventuele	  vragen	  van	  deelnemers	  probeer	  je	  hen	  verder	  te	  helpen.	  Wanneer	  je	  niet	  kan	  
antwoorden,	  verwijs	  je	  de	  deelnemer	  door	  naar	  de	  afdeling	  vorming	  op	  het	  centraal	  secretariaat	  van	  
OPENDOEK.	  	  

Dat	  kan	  via	  e-‐mail:	  vorming@opendoek.be	  of	  telefonisch:	  03	  222	  40	  99	  (Sofie	  Wanten,	  coördinator	  
vorming)	  of	  03	  222	  40	  90	  (Timothy	  Scheerlinck,	  medewerker	  vorming	  administratie	  en	  financiën)	  

	  

Bij	  aanvang	  van	  de	  eerste	  sessie:	  	  

Indien	  nodig	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  de	  locatie	  toegankelijk	  is.	  (De	  sleutel	  of	  badge	  moeten	  zeker	  aanwezig	  
zijn.)	  

Je	  verwelkomt	  de	  docent	  en	  de	  deelnemers.	  Je	  neemt	  de	  aanwezigheden	  op.	  En	  je	  beantwoordt	  
eventuele	  vragen.	  

Personen	  die	  nog	  niet	  hebben	  betaald,	  moet	  je	  aansporen	  om	  dit	  ten	  laatste	  te	  doen	  voor	  het	  begin	  
van	  de	  2de	  sessie.	  

	  

De	  OPENDOEK-‐medewerker	  vorming	  zal	  1	  dag	  voor	  de	  start	  van	  de	  cursus	  meedelen	  wie	  het	  
inschrijvingsgeld	  nog	  niet	  betaalde.	  Het	  geld	  mag	  niet	  cash	  worden	  overhandigd,	  maar	  moet	  betaald	  
worden	  via	  overschrijving	  op	  de	  gepaste	  rekening.	  De	  deelnemer	  heeft	  hierover	  een	  e-‐mail	  
(+herinnering)	  ontvangen.	  Waren	  er	  problemen	  met	  de	  betaling,	  raad	  hen	  dan	  aan	  om	  contact	  op	  te	  
nemen	  met	  het	  OPENDOEK-‐secretariaat	  via	  03	  222	  40	  90.	  	  

Als	  de	  deelnemer	  bij	  de	  tweede	  sessie	  nog	  altijd	  niet	  betaald	  heeft,	  mag	  hij/zij	  worden	  geweigerd	  om	  
aan	  de	  cursus	  deel	  te	  nemen.	  

	  

De	  verdere	  aanwezigheid	  van	  de	  cursuscoördinator	  is	  afhankelijk	  van	  cursus	  tot	  cursus.	  Soms	  is	  het	  
nodig	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  aanvang	  van	  de	  volgende	  sessies,	  misschien	  zijn	  extra	  benodigdheden	  
vereist…	  

	  

(Cursuscoördinatoren	  mogen	  zelf	  gratis	  deelnemen	  aan	  de	  cursus	  als	  ze	  dit	  op	  voorhand	  aangeven	  bij	  
het	  toezeggen	  van	  de	  cursuscoördinator-‐opdracht.)	  
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Bij	  de	  laatste	  sessie:	  

Indien	  nodig	  haal	  je	  de	  sleutel	  of	  badge	  weer	  op	  om	  bij	  de	  juiste	  eigenaar	  te	  bezorgen.	  

	  

Overige	  info:	  

Dranken,	  maaltijden	  en	  cursusmateriaal	  zijn	  niet	  inbegrepen	  in	  het	  deelnamegeld,	  tenzij	  anders	  
vermeld.	  Bij	  een	  dagcursus	  moeten	  de	  deelnemers	  zelf	  een	  lunchpakket	  meenemen,	  tenzij	  onderling	  
anders	  afgesproken	  met	  de	  docent.	  

	  

Info	  inschrijvingen:	  

Deelnemers	  schrijven	  zich	  in	  via	  de	  website:	  vorming.opendoek.be	  
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Stappenplan UiT-databank (UiT in Vlaanderen) en de 

OPENDOEK-theaterkalender 
 

DEEL I:  Een account aanmaken in de UiT-databank 

 

Ga naar www.uitdatabank.be en maak een UiT-account aan (als je dit nog niet deed): 

 

 

(Ook inloggen via facebook, twitter, linkedin of google behoort tot de mogelijkheden.) 

 

Vanaf nu kan je activiteiten toevoegen: 

 

 

 

http://www.uitdatabank.be/
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DEEL II:  Een theatervoorstelling toevoegen aan de UiT-databank 

 

Ga naar www.uitdatabank.be en log in: 

 

 

Vul je gegevens in en klik op ‘Aanmelden’: 

 

 

Klik op ‘Toevoegen’: 

 

 

Klik op ‘Toon alles’: 

 

http://www.uitdatabank.be/
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Klik op ‘Theatervoorstelling’: 

 

 

Verfijn je keuze (*): 

 

* Dit is belangrijk: OPENDOEK selecteert hieruit de specifieke theaterdisciplines 

 

Vul de data van je voorstelling in:  
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Vul de rest van de gegevens aan: 

 

 

Je krijgt telkens een nieuw scherm: 

- Vul de locatie in 

- Titel van de voorstelling + beschrijving van je voorstelling 

- Foto of affiche van de voorstelling  

- Beschrijving: korte inhoud van je voorstelling 

- Leeftijdscategorie 

- Organisatie (vul de naam van je organisatie in, of anders OPENDOEK) 

- Prijzen toevoegen (of kies ‘Gratis’) 

- Contactinfo: e-mail, telefoon, e.d.  

 

Tenslotte: voeg labels toe (*): 

 

* Dit is belangrijk: OPENDOEK selecteert hieruit de specifieke theaterdisciplines 

 

Gebruik deze labels: 

- OPENDOEK = amateurtheater VOOR volwassenen vanaf 18 jaar 

- JongDOEK = theater DOOR jongeren van 13 tot 25 jaar 

- Jeugdtheater = theater VOOR jongeren van 13 tot 25 jaar 

- Kindertheater = theater VOOR kinderen tot 12 jaar  

- Vertelkunst = verteltheater 

- Straattheater = theater op straat  

- Locatietheater = theater op locatie (dus niet in een theaterzaal) 

- Improtheater = theater waar improvisatie de toon is  

- Figurentheater = theater met visuele vormen en figuren   

- Muziektheater = theater waarbij muziek en/of zang de toon is  



 pag. 5 

DEEL III:  

Geef je UUID (Universele Unieke IDentiteit) van de UiT-databank door aan OPENDOEK 

 

Ga naar www.uitdatabank.be en log in: 

 

 

Klik op ‘zoeken’: 

 

 

Klik op het zwarte vierkant (met uitsnijding): 

 

 

http://www.uitdatabank.be/
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Klik op ‘Door mij ingevoerd’: 

 

 

In de lege balk verschijnt dan je UUID: 

 

 

Selecteer en kopieer alles in deze balk: 

 

 

Mail dit naar hendrik.ramaker@opendoek.be 

 

 

Elke voorstelling die je in de UiT-databank plaatst, verschijnt dan ook automatisch in de 

OPENDOEK-theaterkalender! 

NOOT: (Je hoeft je UUID slechts éénmaal door te geven, tenzij je van UiT-account verandert) 

 

mailto:hendrik.ramaker@opendoek.be


Auteursrechten aanvragen 
 
Voor je een stuk kan spelen, moet je de auteursrechten aanvragen. 
Vanaf nu kan je (bijna) al je aanvragen via één formulier op onze site laten lopen. 
 
Let op! Dit formulier is enkel bedoeld voor opvoeringsrechten. Als je er zeker van wilt zijn dat een 
stuk gespeeld mag worden, vraag je dat best voor je begint te repeteren aan de 
auteursrechtenbeheerder. 
Ook de rechten op muziek (gebruikt tijdens voorstellingen of tijdens de pauze) kunnen via dit 
formulier worden aangevraagd. 
 
Als je niet weet wie de auteursrechten op het stuk van jouw keuze beheert, aarzel dan niet de 
Theaterbib te contacteren, via 03/222.40.95, of theaterbib@opendoek.be 
 
Aanvragen voor teksten van auteurs die vertegenwoordigd worden door Toneelfonds Janssens gaan 
nog steeds via de catalogus van Toneelfonds Janssens. 
 
Groepen die bij OPENDOEK aangesloten zijn, genieten bij ALMO, SABAM en SACD|DeAuteurs een 
korting van 10% op de kostprijs van de auteurs/opvoeringsrechten. 
 
Voor alle vragen of bemerkingen: theaterbib@opendoek.be, of 03/222.40.95. 
 

mailto:theaterbib@opendoek.be?subject=Vraag%20bij%20auteursrechten
mailto:theaterbib@opendoek.be
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Privacybeleid OPENDOEK vzw  

 

OPENDOEK vzw (hierna OPENDOEK) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke 

gegevens en uw recht op privacy. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens van contactpersonen. Onder 

contactpersonen verstaan we personen (leden, niet leden, ex-leden, docenten, vrijwilligers, 

leveranciers, sympathisanten en anderen) waarmee OPENDOEK in de normale dagdagelijkse 

uitoefening van het beheer van de vzw in aanraking komt.  

 

Personen die enkel via onze website www.opendoek.be in contact treden met OPENDOEK worden 

niet opgenomen in de centrale bestanden. Zie hiervoor Privacybeleid www.opendoek.be verder in 

dit document.  

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonlijke 

gegevens. OPENDOEK houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR genoemd).  

 

Verwerkingsverantwoordelijke - Verwerker 

OPENDOEK is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonlijke gegevens ons rechtstreeks 

toevertrouwd door de betrokken personen, bv. rechtstreeks aangesloten personen, docenten, 

ontleners Theaterbib, … (geen exhaustieve lijst).  

 

OPENDOEK is de “verwerker” voor de persoonlijke gegevens ons toevertrouwd door middel van 

“groeperingen”, bv. een toneelgroep, een dansclub, een tijdelijke vereniging, een club van 

theaterfanaten, … (geen exhaustieve lijst) ongeacht de rechtsvorm of artistieke aspiratie, die hun 

leden aansluiten bij de vzw. Deze “groeperingen” verzamelen en beheren in de eerste plaats de 

persoonlijke gegevens van de bij hen aangesloten personen en dienen derhalve zelf als organisatie de 

nodige stappen te ondernemen om de eigen verwerkingsprocessen conform te maken aan de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving.  

 

Het is niet omdat de persoonlijke gegevens, verzameld en beheerd door de “groepering”, opgeslagen 

worden in een computersysteem ter beschikking gesteld door OPENDOEK dat deze 

verantwoordelijkheid overgedragen wordt aan OPENDOEK.   

 

Het rechtmatig verwerven van persoonlijke gegevens blijft zonder uitzondering de 

verantwoordelijkheid van de “groepering”.  

 

 

http://www.opendoek.be/
http://www.opendoek.be/
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Verantwoordelijkheid van OPENDOEK 

Niettegenstaande het voorgaande beheert OPENDOEK zowel de rechtstreeks toevertrouwde 

gegevens als de via de “groeperingen” verkregen gegevens met dezelfde zorg en volgens dezelfde 

richtlijnen.  

Onze personeelsleden, docenten en vrijwilligers die met OPENDOEK samenwerken zijn op de hoogte 

van ons beleid, hebben schriftelijk bevestigd dat zij op de hoogte zijn en zijn derhalve gehouden 

volgens dezelfde richtlijnen te werken.  

 

Wat houdt dit in? 

• Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en types persoonlijke gegevens zijn beschreven in dit 

Privacybeleid.  

• De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt nm. de 

administratieve werking van en de informatieverstrekking aan leden van de vzw. Mocht er 

toch een verdere verwerking nodig zijn (buiten wettelijke verplichtingen) dan zullen wij uw 

uitdrukkelijke toestemming vragen.  

• Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de 

beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.  

• Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om 

dit te doen.  

• Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens en wij zullen die 

respecteren.  

Als OPENDOEK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u 

na het doornemen van ons Privacybeleid vragen heeft hierover kan u altijd contact opnemen met  

OPENDOEK vzw 
Zirkstraat 36 

2000 Antwerpen 
secretariaat@opendoek.be 

03 222 40 90 
 

Waarvoor verwerken wij uw gegevens? 

Uw persoonlijke gegevens worden door OPENDOEK verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden 

en rechtsgronden: 

• Beheer van de vzw, houden van ledenlijsten van aangesloten personen, hetzij aangesloten 

ten persoonlijke titel of via een “groepering”.  

• Verzekering van de aangesloten leden waardoor OPENDOEK in staat moet zijn om de 

verzekerde persoon individueel en uniek te identificeren.  

mailto:secretariaat@opendoek.be
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• Activiteiten waardoor OPENDOEK in staat moet zijn om de persoon die deelneemt 

individueel en uniek te identificeren.  

o Beheer van de Theaterbib ivm ontleende werken.  

o Beheer van de Vormingsactiviteiten ivm deelnemers.  

o Organisatie van festivals, wedstrijden, studiedagen, commissies, adviesraden, 

stuurgroepen, raad van bestuur, algemene vergadering, … (geen exhaustieve lijst).  

o Wettelijke verplichtingen zoals het houden van een vrijwilligersregister of het 

opmaken van een fiscale fiche waar nodig.  

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

• Samenwerking met de overheid.  

o Het bekomen van subsidiering.  

o Het rapporteren naar de overheid. Dit gebeurt niet per individu maar wel in 

leeftijdsgroepen en geografische spreiding van de leden van de vzw waarvoor 

bepaalde persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn (zoals geboortedatum en geslacht).  

• Financiële en boekhoudkundige verwerking. Voor leveranciers, vrijwilligers en andere 

personen die op een of andere manier deelnemen aan een financiële transactie kunnen wij 

tevens bankgegevens (IBAN rekeningnummer en BIC code) opslaan en verwerken. Bv.: 

o Uitbetaling van onkostennota’s, verplaatsingsonkosten, facturen, 

vrijwilligersvergoedingen, kleine vergoedingsregeling, honorariumnota’s, … (geen 

exhaustieve lijst).  

o Inning en terugbetaling van lidgelden.  

o Inning en terugbetaling van deelnamegelden aan vormingsactiviteiten, festivals, 

wedstrijden, studiedagen, … (geen exhaustieve lijst).  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u vragen, 

opslaan, verzamelen en verwerken:  

• Aanspreking, naam, voornaam, adres, e-mailadres, taal, geboortedatum, geslacht, telefoon- 

fax en/of gsm nummer, website, intern lidnummer, aansluiting bij een of meerdere 

“groeperingen” in het kader van de theaterkunsten. 

• Enkel waar verdere financiële interactie plaatsvindt met de persoon kunnen extra gegevens 

nodig zijn zoals firma, geboorteplaats, rijksregisternummer, BTW nummer, nummer van de 

identiteitskaart, intern leveranciersnummer, statuut, voorkeur vergoedingswijze, IBAN 

rekeningnummer en BIC code. 

• OPENDOEK zal nooit Gevoelige gegevens verzamelen. Voor de definitie hiervan kan u de 

website Belgische Justitie raadplegen: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy 

OPENDOEK stelt een ledenportaal ter beschikking van de aangesloten leden via 

https://mijn.opendoek.be waar ieder aangesloten lid zijn/haar gegevens kan consulteren, wijzigen en 

verwijderen (waarmee bedoeld dat bovengenoemde individuele gegevens kunnen verwijderd 

worden, voor volledige verwijdering uit de centrale bestanden dient OPENDOEK gecontacteerd te 

worden).    

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy
https://mijn.opendoek.be/
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Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

• Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

• Het versturen van magazines en lidkaarten (enkel aan personen die geen e-mailadres 

hebben).  

• De sociaal secretariaat verwerking van uitkeringen aan docenten en personeelsleden.  

• Het verzorgen van de internet omgeving (o.a. ontwikkeling en webhosting).  

• Het verzorgen van het ledenportaal (o.a. ontwikkeling en server hosting).  

• Het verzorgen van de IT infrastructuur (o.a. IT netwerk).  

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben. Met deze partijen maken we hierin de nodige afspraken om de 

beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.  

Verder zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 

en toegestaan is (bv. politie in het kader van een onderzoek).  

Tevens kunnen we persoonlijke gegevens delen met derden indien u ons hiervoor de toestemming 

geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan 

de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  

OPENDOEK gebruikt MailChimp als marketingautomatiseringsplatform. Het Privacybeleid van 

Mailchimp kan u hier raadplegen https://mailchimp.com/legal/privacy  

OPENDOEK heeft voor 25 mei 2018 de volledige mailinglijst de mogelijkheid geboden om 

ondubbelzinnig toestemming te geven voor blijvende opname in die lijst. U heeft het recht deze 

toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 

verwerking voor de intrekking daarvan.  

OPENDOEK verstrekt geen persoonlijke gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU 

zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  

 

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 

jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  

Merk op dat – zoals eerder beschreven – de “groepering” in voorkomend geval verantwoordelijk is 

om deze toestemming te bekomen indien het lid via een groepering aangesloten wordt bij 

OPENDOEK.    

https://mailchimp.com/legal/privacy
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Bewaartermijn  

OPENDOEK bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

verstrekt zijn.  

Het is in de sector van theaterkunsten niet ongewoon dat personen de beoefening stopzetten om ze 

dan na een aantal jaren terug op te nemen. Hierdoor is het aangewezen dat OPENDOEK de 

persoonlijke gegevens bewaard voor een termijn van 15 jaar na laatste gebruik.  

In een jaarlijkse verwerking zullen alle personen waarvoor geen geldig lidmaatschap geregistreerd 

werd sinds 30 augustus van het lopende jaar minus 15 via de procedure Verwijdering uit centrale 

bestanden verwerkt worden.  

Het e-mailadres kan nog wel in de Mailchimp mailinglijst voorkomen zolang de persoon zelf zich niet 

uitschrijft. Deze mogelijkheid wordt geboden bij iedere e-mail die via de mailinglijst verstuurd wordt.  

De persoon heeft uiteraard te allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens te laten schrappen, 

zie “Uw rechten omtrent uw gegevens”.  

 

Beveiliging van de gegevens  

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke 

gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

• Alle personen die namens OPENDOEK van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan.  

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.  

• Wij (of derde partijen) maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te herstellen 

bij fysieke of technische incidenten.  

• Onze medewerkers (eigen personeel of aangetrokken medewerkers) zijn geïnformeerd 

over het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens.  

• We evalueren regelmatig onze maatregelen.  

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens welke wij 

van u ontvangen hebben. U vindt in dit Privacybeleid hoe u contact kan opnemen met ons.  

Inzage, na een eenvoudig e-mailverzoek zal OPENDOEK aan de aanvrager, via hetzelfde en 

geregistreerde e-mailadres, binnen de kortst mogelijke termijn, een bericht versturen dat opgeslagen 

gegevens weergeeft. Het kan zijn dat dit bericht aangevuld dient te worden met manuele informatie 

(bv. deelname aan cursussen, festivals, ontleningen in de TheaterBIB, …). Een manueel voor te 

bereiden antwoord kan een langere antwoordtijd met zich meebrengen.  
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Verwijdering uit de centrale bestanden, houdt in dat OPENDOEK de persoonlijke gegevens volledig 

zal anonimiseren zodat ze niet meer kunnen gelinkt worden aan een persoon of individu maar dat 

aan de statistische opdrachten van de overheid nog kan voldaan worden. Dit voor zover wettelijk 

toegelaten bv. moet OPENDOEK een fiscale fiche opmaken in bepaalde gevallen. Het is dus niet 

wettelijk toegelaten om uw gegevens te laten verwijderen zodat geen fiscale fiche meer kan 

opgemaakt worden.  

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel 

hiervan) door ons of een van onze medewerkers.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 

opdracht van u direct aan een andere partij.  

Om misbruik te voorkomen kunnen wij, bij ieder verzoek, u vragen om u adequaat te identificeren. 

Om uw identiteit te kunnen controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te 

sturen. We raden u sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat 

het om een kopie gaat.  

 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact op te nemen met ons.  

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 

Wijziging Privacybeleid  

OPENDOEK kan zijn Privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 

onze website www.opendoek.be 

Dit is de eerste versie en er werden nog geen wijzigingen aangebracht.  

Mocht dit in de toekomst gebeuren dan worden oudere versies van het Privacybeleid opgeslagen in 

ons archief. Stuur ons een e-mail als u deze wil raadplegen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opendoek.be/
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Privacybeleid www.opendoek.be  

 

OPENDOEK heeft de privacy van internetgebruikers hoog in het vaandel staan. De opslag van 

gegevens beperken we tot het minimum wat nodig is. En uiteraard worden gegevens nooit voor een 

ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt.   

Tijdens je regulier bezoek aan de internetsite www.opendoek.be en alle sub-sites zoals bv. 

landjuweel.opendoek.be, spotsopwest.opendoek.be… worden nooit persoonlijke gegevens gevraagd 

of vastgelegd. Omdat wij trachten opendoek.be voortdurend te verbeteren, meten we wel de 

aantallen bezoekers per pagina en soms ook individuele sporen van bezoekers op de gehele site. 

Deze sporen worden echter nooit gekoppeld aan individuele gegevens van bezoekers.  

Wanneer je (persoonlijke) gegevens via een webformulier aan opendoek.be doorgeeft, dan 

gebruiken we deze uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt ingevuld. Nooit zullen ze aan derden 

ter beschikking worden gesteld.  

Wanneer je via de website een e-mail stuurt aan OPENDOEK, om welke reden ook, dan wordt dit 

emailadres nooit voor een ander doel gebruikt dan waarvoor je expliciet toestemming hebt gegeven. 

Wij zijn het gewend iedere e-mail te beantwoorden.  

 

Cookies 

Binnen opendoek.be worden op beperkte schaal zgn. ‘cookies’ gebruikt. Deze worden uiteraard niet 

misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen.  

‘Cookies’ zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van OPENDOEK en geplaatst op de harde 

schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen 

worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. 

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere 

gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je 

onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Deze worden echter niet 

aan persoonlijke gegevens gekoppeld.  

Het is mogelijk binnen opendoek.be eigen instellingen, links en selecties op te nemen. Ook deze 

worden door middel van een zgn. ‘cookie’ gelinkt aan uw eigen computer. Ook deze links worden 

niet aan persoonlijke gegevens gekoppeld.  

 

OPENDOEK maakt gebruik van de volgende Cookies: 

- Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze 

website mogelijk te maken. 

- Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te 

kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een 

website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. 

- Analytische Cookies. OPENDOEK gebruikt Google Analytics op een privacy vriendelijke manier, om te 

kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid 

van de website te verbeteren. 

http://www.opendoek.be/
http://www.opendoek.be/
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OPENDOEK maakt verder geen gebruik van analytische cookies, of op marketing gerichte cookies. 

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter-, Instagram- en Youtube-pagina's. We 

maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenaamde pixel. 

 

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de 

contactgegevens die in dit document vermeld staan.    
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Privacy procedures OPENDOEK  

 

Verwijdering uit centrale bestanden  

Bij het verwijderen uit de centrale bestanden worden de naam, voornaam, adres, aanspreking, 

emailadres, inlog gegevens, taal, rijksregisternummer, telefoon- fax en/of GSM nummer, website, 

firma, geboorteplaats, BTW nummer, identiteitskaartnummer, statuut, voorkeur vergoeding, IBAN en 

BIC code en historiek gegevens verwijderd uit de courante versie van de centrale database voor 

ledenadministratie.  

Indien een e-mailadres bestaat wordt op dat moment nog een laatste e-mail verstuurd naar de 

persoon met een bevestiging van de verwijdering plus een uniek intern identificatienummer. Deze 

email wordt niet door OPENDOEK bewaard. De persoon aanvrager tot verwijdering is derhalve als 

enige in het bezit van de laatste versie van de persoonlijke gegevens. De persoon kan in de toekomst 

het lidmaatschap reactiveren door voorlegging van dit uniek intern identificatienummer en van de 

persoonlijke gegevens uit de e-mail.  

Boekhoudkundige gegevens worden bewaard volgens de geldende wetgeving die op het moment 

van opstelling van dit beleid vastgesteld is op “gedurende de 7 jaren (of de 7 boekjaren) die volgen 

op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.”  

 

Verspreiden van nieuwsbrieven  

Bij de jaarlijkse aansluiting bij OPENDOEK waarbij, via de persoon zelf of via de ledenbeheerder van 

de “groepering” via dewelke de persoon aansluit, een e-mailadres opgeslagen wordt in het centraal 

bestand voor ledenadministratie, zal de persoon, in de e-mail die verstuurd wordt met de 

elektronische lidkaart, uitgenodigd worden om hun nieuwsbrief-voorkeuren in te stellen en/of de 

voorkeuren aan te passen via https://mijn.opendoek.be. 

Alle leden krijgen automatisch de algemene OPENDOEK-nieuwbrief. De mogelijkheid bestaat om zich 

selectief aan te melden om extra e-mailinformatie over specifieke onderwerpen (zoals bv. 

Theaterbib) te ontvangen. Dit is een eigen keuze die de persoon zelf via het ledenportaal dient te 

maken.  

Noteer dat administratief e-mailverkeer hier niet onder valt. Bv. is OPENDOEK gehouden het 

lidmaatschap en verzekering te melden aan het lid, overzichten van vergoedingen te melden, etc. 

met andere woorden e-mailverkeer te verzenden dat noodzakelijk is voor het correcte administratief 

beheer van de vzw. 

 

Verzamelen en publiceren van beeldmateriaal 

Tijdens evenementen van OPENDOEK wordt foto- en videomateriaal gemaakt door onze 
festivalfotografen. Deze foto’s bewaren we in ons festivalarchief en een selectie van de foto’s en 
video’s publiceren we op onze sociale media kanalen en in drukwerk van daaropvolgende edities.  
Bij het publiceren van herkenbare foto’s in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om 
hier op voorhand toestemming voor te krijgen. Sta je als onderwerp op een van onze foto’s op 
Facebook of Instagram en wil je deze niet meer gepubliceerd zien, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen via de contactgegevens die in dit document vermeld staan.   

https://mijn.opendoek.be/
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Wat is er veranderd aan de wetgeving voor vzw’s? 

 

• Nieuwe definitie 

(In ’t kort): een vzw is een overeenkomst tussen leden, streeft een belangeloos doel na en mag geen 

vermogensvoordeel uitkeren behalve aan dat belangeloos doel. 

 

• Winst mag, maar geen winstuitkering of vermogensvoordeel 

Verenigingen mogen alle activiteiten verrichten, van welke aard dan ook. Dus ook commerciële 

activiteiten. Men mag winst maken, maar enkel in functie van het belangeloos doel van de 

vereniging. De fiscale regelgeving vereist nog altijd dat de ‘commerciële’ activiteiten een bijkomstig 

karakter hebben om onder de rechtspersonenbelasting te blijven ressorteren, zo niet zal de 

vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen. 

 

• ‘Maatschappelijk doel’ wordt ‘belangeloos doel’ 

De statuten moeten een precieze omschrijving geven van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft 

en op welke wijze het belangeloos doel nagestreefd wordt. Vage doelstellingen zijn uit den boze. 

 

• Je kan met 2 een vzw oprichten 

Volgens de oude wet moest je met minstens 3 zijn om een vzw op te richten. Deze voorwaarde 

vervalt in de nieuwe wet zodat 2 personen volstaan. Het bestuur moet wel uit 3 personen bestaan, 

natuurlijke of rechtspersonen, tenzij er uiteraard slechts twee leden zijn. 

 

• Algemene vergadering en Bestuur kunnen evenveel leden tellen  

De Algemene Vergadering moet niet langer uit meer leden bestaan dan het Bestuur. (In het kader 

van goed bestuur en gezonde controle is het evenwel toch aan te raden.)  

 

• Oproepingstermijn Algemene Vergadering wordt verlengd van 8 naar 15 dagen 

Om te kunnen beslissen over een statutenwijziging moeten ten minste 2/3de van de leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn. Hiervan moet 2/3de akkoord gaan. Indien geen 2/3de van de leden 

vertegenwoordigd is, moet er een tweede bijeenroeping volgen, minstens 15 dagen later. Deze 

algemene vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden. 

Als het gaat om een statutenwijziging die betrekking heeft op het belangeloos doel van de vzw, is 

4/5de van de stemmen nodig. 

 



 

WAT IS ER VERANDERD AAN DE WETGEVING VOOR VZW’S? 
2 

• ‘Raad van Bestuur’ wordt ‘bestuursorgaan’ of ‘het bestuur’  

De wet bevat de mogelijkheid dat bestuurders andere bestuurders coöpteren, wanneer een mandaat 

komt open te staan voor het einde van dat mandaat.  

Bij éénparigheid van stemmen kan er schriftelijk beslist worden en hoeven de bestuurders niet meer 

fysiek samen te komen. De verslagen van het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de 

bestuurders die erom verzoeken. 

 

• Dagelijks bestuur krijgt een duidelijkere opdracht  

Het dagelijks bestuur omvat: 

- beslissingen die niet verder reiken dan het dagelijks leven van de vereniging.  

- beslissingen die, vanwege hun minder belang of vanwege hun dringendheid, de tussenkomst 

van het bestuur rechtvaardigen. 

 

• Nieuwe (duidelijkere) bepalingen rond aansprakelijkheid bestuurders 

Elke bestuurder is aansprakelijk voor ‘fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht’. Ze zijn 

volgens de nieuwe vzw-wetgeving evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of 

gedragingen die zich buiten de marge bevinden waarbinnen bestuurders redelijkerwijze van mening 

kunnen verschillen. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt, wanneer het over lichte fout of 

onachtzaamheid van de bestuurder gaat, tot: 

- € 125.000 voor rechtspersonen met een gemiddelde jaaromzet van minder dan € 350.000 

(exclusief BTW) en een gemiddeld balanstotaal van max. € 175.000 

- € 250.000 voor rechtspersonen met een gemiddelde jaaromzet van minder dan € 700.000 

(exclusief BTW) en een gemiddeld balanstotaal van max. € 350.000 

- € 1.000.000 voor rechtspersonen met een gemiddelde jaaromzet van minder dan € 

9.000.000 (exclusief BTW) en een gemiddeld balanstotaal van max. € 4.500.000 

- enz... 

De maximale bedragen gelden voor alle bedoelde personen samen, ongeacht het aantal eisers of 

vorderingen.  

Maakte de bestuurder echter een zware fout, dan is hij onbeperkt aansprakelijk. 

 

• Onderscheid ‘grote’ en ‘kleine vzw’s’ wijzigt naar: ‘kleine vzw’s’, ‘micro vzw’s’ en ‘Andere dan 

kleine en micro vzw’s’  

Dit is vooral van belang voor het soort boekhouding dat men moet voeren.  

 

Micro vzw’s: 

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: max 10 VTE 

- jaaromzet (excl. BTW):  700 000 euro 



 

WAT IS ER VERANDERD AAN DE WETGEVING VOOR VZW’S? 
3 

- balanstotaal: 350 000 euro 

Kleine vzw’s:  

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: max 50 VTE 

- jaaromzet (excl. BTW):  9 000 000 euro 

- balanstotaal: 4 500 000 euro 

Andere dan kleine vzw’s’: 

- Overschrijden meer dan één van de criteria van kleine vzw.   

 

Kleine vzw’s kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een vereenvoudigd model  

Andere dan kleine vzw’s dienen hun jaarrekening in bij de Nationale Bank en moeten één of meer 

commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand. 

 

(Er is nog een aanvulling in de maak op de nieuwe vzw-wet. Zo zouden alle vzw’s hun jaarrekening 

moeten indienen bij de Nationale Bank…) 

 

• Bepalingen rond vertegenwoordiging vzw naar derden 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vzw (ook in rechte). De statuten kunnen aan één of meer 

bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vzw alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.  

Dit betekent dat een medewerker niet zomaar de vzw kan vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan 

zal voor die medewerker een volmacht moeten opmaken. 

 

• Verplichte registratie UBO 

Vzw’s zijn vanaf nu verplicht om hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owner) te 

registreren in het daarvoor voorziene UBO-register. 

 

• ‘Huishoudelijk reglement’ wordt ‘intern reglement’ 

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging.  

Het intern reglement en elke wijziging daarvan moet aan de leden worden meegedeeld.  

De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. 

 

• Opnemen van het gewest waar de zetel van de vzw staat in je statuten 

De statuten moeten het gewest bepalen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.  

Als men verhuist naar een ander gewest, is een statutenwijziging nodig. 
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• Aanpassingen aan de openbaarmakingsformaliteiten 

Op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vzw, wordt voor iedere 

rechtspersoon een dossier gehouden (verenigingsdossier). De vzw wordt ook ingeschreven in het 

rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.  

Als vzw ben je ook verplicht bepaalde vermeldingen op te nemen. Zo moeten alle akten, facturen, 

aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in 

elektronische vorm, uitgaande van de vzw de volgende gegevens vermelden: 

- de naam van de vzw, de rechtsvorm (voluit of afgekort)  

- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw  

- het ondernemingsnummer  

- het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door:  

o de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw 

o het e-mailadres en de website van de vzw (als die er zijn) 
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Registreren ‘uiteindelijk begunstigde’ (‘UBO’) van de vzw 

 

Door de wet van 18 september 2017 zijn alle rechtspersonen – ook vzw’s - verplicht om hun 

‘uiteindelijk begunstigden’ of ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) te registreren.  

 

Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen zich 
verschuilen achter een onderneming, bv. voor het witwassen van geld, of de financiering van 
terroristische activiteiten. 

De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn alle personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan 
of een zakelijke relatie wordt aangegaan, of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn. 

Dergelijke verklaring is voor vzw’s een eigenaardig punt. Niemand bezit immers een vzw of krijgt het 
vermogen ervan. Toch moet je ook voor een vzw de ‘uiteindelijk begunstigden’ opgeven. 

(Opmerking: de UBO-verplichting geldt niet voor feitelijke verenigingen.) 

 

Wie? 

Worden als ‘uiteindelijk begunstigden’ beschouwd: 
1. De leden van het bestuur; 
2. De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen; 
3. De personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting; 
4. De stichters van een stichting; 
5. De personen in wiens hoofdzakelijk belang de vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is; 
6. Elke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent. 

 

Concreet gaat het voor een vzw dus over volgende personen: 

– cat. 1: leden van het bestuursorgaan 
– cat. 2: het dagelijks bestuur 
– cat. 3: de gemachtigden om de organisatie te vertegenwoordigen 

Dit zijn 3 categorieën waarvan de info reeds bekend is bij de Kruispunt-Bank van Ondernemingen 
(KBO) en die al door middel van ‘preregistratie’ zouden zijn ingevuld (zie verder). 

– cat. 5: de natuurlijke personen waarvoor de vzw is opgericht  

Dit kan als ‘groep van personen’ worden omschreven, bv. voor een vzw opgericht voor het 
ondersteunen van oorlogsslachtoffers kan dat ‘de Syrische oorlogsslachtoffers’ zijn. 

(OPMERKING: het kan gebeuren dat je hier niets invult, bv. een vzw die is opgericht voor de 
bescherming van het milieu (en dus niet opgericht is voor natuurlijke personen). 



 
REGISTREREN UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE (UBO) 

2 

– cat. 6: alle anderen met zeggenschap  

Dit is een restcategorie: elke andere natuurlijke persoon die feitelijk de mogelijkheid heeft om te 
beslissen of de vereniging te vertegenwoordigen, ook al is die bevoegdheid niet gepubliceerd in de 
KBO. 

 

 

Welke info? 

Vzw’s en stichtingen moeten aan het register de volgende informatie over elk van hun uiteindelijke 
begunstigden meedelen:  

1. Naam en eerste voornaam; 
2. Geboortedag, -maand en -jaar; 
3. Nationaliteit(en); 
4. Land van verblijf; 
5. Volledig verblijfadres; 
6. De datum waarop hij of zij uiteindelijke begunstigde is geworden; 
7. Identificatienummer van het Rijksregister, of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 

en waar van toepassing elk identificatiemiddel dat werd afgeleverd door de staat; 
8. De categorie(ën) van personen waartoe hij of zij behoort (zoals beschreven hierboven); 

 

Wie moet dit ingeven? 

Het zijn de bestuurders die verantwoordelijk zijn om de gegevens en de nodige bewijsstukken aan te 
leveren. Er kan wel intern iemand worden gemandateerd om de effectieve registratie te doen. Er is 
ook mogelijkheid om iemand extern te mandateren, bv. een boekhouder. 

 

Om iemand te mandateren voor de toegang tot het UBO-register: volg de stappen uit deze FAQ: 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/ProcedureMandats_NL_0.pdf 

 

Bestuurders moeten de informatie niet alleen inwinnen of bijhouden, maar ook tijdig aan het UBO-
register meedelen en onvolledige of onjuiste informatie rechtzetten. Zo niet riskeren ze een 
administratieve geldboete van 250 tot 50.000 euro.  

Voor vzw’s kunnen de eerste twee inbreuken overigens in een bijkomende boete van 50 tot 5.000 
euro resulteren. 

 

 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/ProcedureMandats_NL_0.pdf
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Preregistratie 

De informatie over bestuurders, dagelijks bestuurders en personen die gemachtigd zijn de vzw te 
vertegenwoordigen zal automatisch vanuit de KBO opgeladen worden in het UBO-register. Een 
bevestiging van de informatie die uit deze zgn. ‘preregistratie’ komt, is dus wel vereist. 

Belangrijk is dus vooral dat de informatie in het KBO correct is! Zo niet kunnen er problemen zijn om 
in de UBO-applicatie in te loggen en uiteraard kan foutieve informatie niet bevestigd worden. Deze 
informatie zal dus eerst bij het KBO moeten worden gecorrigeerd, om dan pas in het UBO-register te 
worden bevestigd. 

 

Wanneer? 

Normaal zouden alle vzw’s midden juli 2019 een bericht moeten hebben gekregen in hun MyMinFin-
inbox om de UBO-registratie in orde te maken. De gegevens moeten jaarlijks worden bevestigd. 
Hiervoor wordt in de toekomst een automatische herinnering gestuurd. Maar als er tussentijds iets 
wijzigt, moet dit binnen de maand ook aan het UBO-register worden meegedeeld. 

 

Praktisch 

Je kan alvast de volgende stappen doorlopen: 

• Ga na of de informatie die in het KBO staat klopt. Is het correct doorgegeven aan de griffie 
maar foutief doorgekomen bij de KBO? Probeer dan via ‘My Enterprise’ de nodige 
rechtzettingen door te geven. Is het nog niet correct doorgegeven? Dien dan de formulieren 
in bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zorg dus zeker dat ook het luik C (bedoeld 
voor de KBO) correct ingevuld is. 

• Laat de bevoegde personen inloggen in de online-applicatie, zowel om te zien of het effectief 
lukt om in te loggen (en om eventueel een andere persoon te mandateren), als om de 
personen te leren werken met de applicatie zelf. https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/ 

• Er is een aparte gebruikershandleiding voor vzw’s: 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.
pdf  

• Ontwikkel interne procedures om eventuele wijzigingen snel op te volgen en mee te delen. 

 

Op de website van de FOD Financiën staat een instructiefilmpje: https://financien.belgium.be/nl/E-

services/Ubo-register. Daarnaast hebben we nog enkele interessante schermafbeeldingen genomen 

die niet in het filmpje voorkomen. (Zie volgende pagina.) 

 

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register 
Enkele praktische verduidelijkingen zijn ook te vinden in de nota van UNISOC: 
https://www.unisoc.be/articles/nl/public/ubo-nieuwe-info-en-verduidelijkingen-zijn-beschikbaar 

 

https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/
https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf 
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
https://www.unisoc.be/articles/nl/public/ubo-nieuwe-info-en-verduidelijkingen-zijn-beschikbaar
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Hier hebben we de pagina waar de gegevens van het KBO moeten worden overgenomen: 

 
 
En hier de pagina waar je een bijkomende categorie kan toevoegen (cat. 5: de natuurlijke personen 
waarvoor de vzw is opgericht en cat. 6 ‘alle anderen met zeggenschap’): 

 



Groepsbezoeken

Nieuw groepsbezoek bij

De groep werd bezocht op volgend adres

Straat + Nr + Bus

Postcode

Plaats

Datum

Aspiraties van de groep

Hoever scoort de groep zichzelf op artistiek niveau? * 1 2 3 4 5

1 = recreatief - 5 = ambitieus

Welk type theater speelt de groep hoofdzakelijk? Komedie

Tragikomedie

Drama

Is de groep bereid te kandideren voor een festival * Ja

Nee

Indien ja, voor welk festival bestaat er interesse Landjuweel

Toekoer festival

Spots op West

Jongerenfestival

Geen festival interesse?

Vertel dan in een paar woorden waarom.

Publiekswerking
Wat doet de groep aan marketing en promotie

Heeft men sponsors? Ja

Nee

Welk type sponsor heeft men? Bedrijven

Sympathisanten

Leden

Facebook Ja

Heeft de groep een eigen Facebook pagina Nee

Facebook pagina van OPENDOEK * Nooit

Hoe maakt de groep gebruik van de facebook pagina van OPENDOEK? Berichten van OPENDOEK bekijken zonder te reageren

Liken (‘vind ik leuk’)

Delen

Een reactie plaatsen

Zelf een bericht op de pagina plaatsen



JongDOEK

"JongDOEK Tour de Flandre" deelname * Ja

Nee

JongDOEK heeft de ambitie om elke vereniging met een jongerenwerking te 

bezoeken in haar “Tour de Flandre”. Klik hier voor een YouTube filmpje. Wil de 

groep deelnemen?

De groep neemt deel aan "Tour de Flandre"?

Vertel dan even wanneer de jonkies welkom zijn om te komen kijken en wat 

foto’s te nemen?

"JongDOEK op bezoek" deelname * Ja

Nee
Je kan JongDOEK uitnodigen voor een teambuildend spel waarbij jullie van 

elkaar te weten komen wat jullie nog missen in jullie eigen groep. Via leuke 

dramaspelletjes ontdekken jullie de ambities. Tegelijkertijd ontdekken jullie wat 

JongDOEK en bij uitbreiding OPENDOEK allemaal voor jullie in petto heeft. Klik 

hier voor meer uitleg op de website.

https://www.opendoek.be/jongdoek/aanbod/jongdoek-op-bezoek

De groep inviteert "JongDOEK op bezoek"?

Vertel dan even wanneer het bezoek best past.

Vorming

Scoor de algemene tevredenheid met het vormingsaanbod * Onbekend

Slecht

Redelijk

Aanvaardbaar

Ok

Super

Is er nood aan vorming die niet in het aanbod voorkomt

Feedback van de groep, eventueel wensen van andere groepen in de regio

Schat het belang van Coaching voor de groep in Onbekend

Onbelangrijk

Neutraal

Handig

Belangrijk

Onbelangrijk of Neutraal?

Vertel dan in een paar woorden waarom.

https://www.youtube.com/watch?v=xk5exunTDNY&index=2&t=1s&list=LLDjqsom6soNi0KtaS7KvGoQ
https://www.youtube.com/watch?v=xk5exunTDNY&index=2&t=1s&list=LLDjqsom6soNi0KtaS7KvGoQ
https://www.youtube.com/watch?v=xk5exunTDNY&index=2&t=1s&list=LLDjqsom6soNi0KtaS7KvGoQ


Magazine
Wat vinden jullie van het vernieuwde OPENDOEK magazine?

Scoor de algemene tevredenheid over het magazine * Onbekend

Niet interessant

Matig

Neutraal

Interessant

Super interessant

Hoe lees je het magazine? * Onbekend

Nooit

Cursief

Ik lees selectief

Van A tot Z

Scoor de tevredenheid over de behandelde onderwerpen * Onbekend

Slecht

Redelijk

Aanvaardbaar

Ok

Super

Website
Wat vinden jullie van de vernieuwde OPENDOEK website?

Scoor de algemene tevredenheid over de website * Onbekend

Niet interessant

Matig

Neutraal

Interessant

Super interessant

Scoor de tevredenheid over de behandelde onderwerpen * Onbekend

Slecht

Redelijk

Aanvaardbaar

Ok

Super

Scoor de tevredenheid over de presentatie en Onbekend

 gebruikersvriendelijkheid * Slecht

Redelijk

Aanvaardbaar

Ok

Super

UiT-databank * Ja

Maakt de groep gebruik van de UiT-databank (UiT in Vlaanderen) Nee

om de voorstellingen kenbaar te maken.

Geen UiT-databank?

Vertel dan in een paar woorden waarom.



Voorstelling
Noteer de hoofdpunten over de bezochte voorstelling.

Titel*

Auteur *

Aantal geplande opvoeringen *

Hoeveel voorstellingen staan op het programma.

Contact
Over het gesprek zelf

Met wie heb je gesproken? *

Belangrijke informatie om de antwoorden beter te kunnen kaderen.

Algemene opmerkingen
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