De huisregels zijn opgenomen / onderdeel va het huishoudelijk regelement ( zie website, leden)
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ARTIKEL 9
Huisregels
De huisregels hebben als doel om een vlotte gang van zaken te verkrijgen in de aanloop naar de komende
productie.
Het productieteam kan jaarlijks deze huisregels bijstellen afgestemd op de spelersgroep van de betreffende
productie.
De huisregels worden jaarlijks bij de rolverdeling door de productie-leiding in een welkomstbrief
bekendgemaakt.
Iedereen die een rol aanvaardt, verbindt zich tot naleven van deze huisregels
Het naleven van deze regels wordt meegenomen bij de eerstkomende rolverdeling.
De algemene huisregels zijn:
1 Afmelden voor een repetitie kan tot minimaal 24 uur van te voren, per mail of een telefoontje naar de
productieleider. Dit kan alleen bij zwaarwegende reden.
2 Bij elke te bezoeken repetitie, 10 minuten voor tijd aanwezig zijn, mits er voor individuele spelers andere
afspraken gemaakt zijn met het productieteam.
3 Helpen het lokaal gereed te maken voor de repetitie.
4 Binnen- een door de regisseur bepaalde datum- je tekst kennen, zodat je vanaf dan zonder boek kunt
repeteren.
5 De productieleiding kan indien nodig deze regels per persoon aanpassen en deelt dit mee aan de overige
betrokkenen.
6 Belangrijke mededelingen worden door het productieteam in de pauze herhaald
7 Regisseur en productieleiding zijn er verantwoordelijk voor dat ook op de afgesproken tijden kan worden
begonnen.
8 Door het tekort aan medewerkers kunnen de spelers taken worden opgedragen om een vlot verloop te
krijgen.
9 De opdrachten zullen aangepast worden aan de mogelijkheden van de speler, zodat er geen risico van
overbelasting kan optreden.
10 Regisseur, spelers en leden, die de huisregels rond de repetities en activiteiten, nauwelijks of onvoldoende
naleven, kunnen door de productieleiding voor schorsing van deelname aan lopende en toekomstige
producties worden voorgedragen aan het bestuur.
11 In overleg, al dan niet met de regisseur, zal hierover door het bestuur een beslissing worden genomen.
Vrijwillig is niet vrijblijvend
Afspraak is afspraak
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