
 

 
Huishoudelijk Reglement - PUUR 18  
Elk lid dient zich te houden aan onderstaande regels 
 
Betaling 
De contributie van PUUR 18 bedraagt € 45,- per half jaar per lid. Dit tarief is gelijk aan dit 
van de reguliere groep. Wanneer een lid zich bij beide groepen wil inschrijven, betaalt het lid 
een gereduceerd tarief van €67,50 per half jaar, in plaats van €90,- per half jaar. 
Wanneer je lid wordt van PUUR 18, word je lid van de vereniging PUUR Theater. 
 
➢ De contributie van PUUR 18 wordt ingehouden via een automatische incasso. Dit 

gebeurt twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli.  
➢ Het gebruik van automatische incasso voor betalingen is verplicht. Een nieuw lid 

dient bij inschrijving een formulier in te vullen ten behoeve van de automatische 
incasso. 

➢ Mocht een lid instappen tijdens een halfjaarlijkse betaling, dan wordt de contributie 
berekend naar rato van de instapdatum. Voor de hoogte van het bedrag voor die 
eerste periode, zal de penningmeester contact met je opnemen. 

➢ In geval van uitblijven van betaling, zelfs na herinnering door de penningmeester, is 
een lid niet meer welkom op de repetities. 

 
Kleding 
Iedere speler dient elke repetitie in zwarte sportkleding te komen, tenzij anders 
aangegeven. Deze kleding is van belang om het groepsgevoel te stimuleren. 
 
Aanwezigheid  
 
➢ Iedere speler dient 15 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig zijn; de 

verantwoordelijkheid van PUUR Theater gaat in om 20.15 uur. Derhalve kan, bij 
eventuele calamiteiten pas na 20.15 uur aanspraak worden gemaakt op de 
collectieve verzekering via PUUR Theater. 

➢ Er wordt geregistreerd wie aanwezig is, bij meerdere repetities afwezigheid zonder 
duidelijk overleg of toestemming wordt er gekeken of er aanpassingen moeten 
komen betreffende je eventueel toegekende rol.  

➢ Indien een speler niet kan deelnemen aan een repetitie of later komt, wordt dit tijdig 
- zijnde: voor aanvang van de repetitie - aangegeven aan alle teamleden via de 
daarvoor bestemde communicatiemiddelen.  

 
Repetitie 
➢ Tijdens de repetitie is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Deze 

mogen enkel worden gebruikt op aanwijzing van de regisseur. 
➢ Tijdens de repetitie is het nuttigen van voedsel niet toegestaan. Enkel na de repetitie 

mag er voedsel genuttigd worden. 
➢ De deur van de locatie wordt, mits de situatie dit toelaat, gesloten om ongenode 

gasten buiten te sluiten. Kom je onverhoopt later, dan neem je contact op met je 
teamgenoten. 
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Zelfsturend team 
PUUR 18 is zelfsturend en gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat van hun 
inspanningen en hun eigen bestaansrecht. 

PUUR passie, PUUR plezier, PUUR jezelf kunnen zijn, blijven ook de kern van deze groep. 
Maar daarnaast zal het zelfsturend team verantwoordelijk zijn voor alle facetten die 
meespelen bij hun bestaansrecht. Zo zullen ze niet alleen hun eigen lessen en regie 
voorbereiden maar ook een begroting, budget en jaarplan opstellen. 

PUUR 18 valt onder PUUR Theater Reuver. Indien nodig kan dan ook gebruik worden 
gemaakt van het productieteam, maar hier probeert de groep zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend in te zijn. 

PUUR 18 hanteert de volgende kernwaarden: 

➢ Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid; 
➢ Iedereen is eerlijk naar elkaar; 
➢ Er zijn duidelijke teamdoelstellingen met heldere kaders; 
➢ Er is zorg voor anderen; 
➢ Er is zelfmanagement; 
➢ Er is gedeeld leiderschap binnen het team; 
➢ Er is zelfdiscipline (leden corrigeren en motiveren elkaar); 
➢ Er is het vermogen om gezamenlijk een taak uit te voeren; 
➢ Er is intrinsieke motivatie; 
➢ Teamontwikkeling wordt ondersteund; 
➢ Het team kan omgaan met frustraties en tegenslagen. 

Promotie 
Gedurende de repetities kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden die gebruikt worden 
op social media of andere platforms ter promotie van de activiteiten van PUUR Theater.  
➢ Indien een speler niet wenst dat zijn/haar afbeeldingen ter promotie gebruikt 

worden, dient hij/zij dit aan te geven bij Sandra van den Brandt of Yentl Evers. 
 
Vertrouwenspersoon 
Voor zaken die leden van PUUR 18 niet onderling met elkaar kunnen bespreken zijn de 
teamleden van PUUR Theater uiteraard beschikbaar. Voor vertrouwelijke zaken kunnen 
leden zich wenden tot de vertrouwenspersoon van PUUR Theater. Het actuele 
telefoonnummer en e-mailadres zijn beschikbaar via de ledenpagina. Het wachtwoord voor 
het gebruik van de ledenpagina wordt verstrekt na je aanmelding.  
 
 
 
‘Deel uit maken van onze theatergroep, is altijd vrijwillig, maar niet vrijblijvend!’ 
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