vereniging

Van VPT
naar
PodiumNet

Het bestuur van de VPT stelt voor om de naam van de vereniging te veranderen in

PodiumNet, met in de ondertitel Vereniging voor Podiumtechnologie. Bestuursleden Huub
Huikeshoven en Jim Klinkhamer lichten de naamswijziging toe. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in januari 2014 hebben de leden het laatste woord.
Wat is er mis met de naam VPT?
Huub: De VPT heeft een ontwikkeling
naar verbreding in gang gezet omdat we
denken dat we als vereniging een heel
brede groep mensen iets te bieden hebben.
Maar de huidige naam helpt niet om die
mensen te bereiken. Mijn ervaring met de
naam VPT is dat je altijd moet uitleggen
wat het inhoudt. De naam is onduidelijk
en blijft niet goed hangen.
Jim: VPT is een afkorting en afkortingen
zeggen op zichzelf niets, tenminste niet als
je de vereniging niet al kent. Voor Vereni
ging voor Podiumtechnologie geldt min
of meer hetzelfde. Het is een definitie en
een afbakening van het vakgebied waar
de vereniging zich op richt. Heel effectief
en herkenbaar voor wie in dat vak zit
maar de buitenwereld zegt het woord
podiumtechnologie niets. Mensen denken
daarbij hooguit aan theatertechniek, als
ze dat woord al kennen. Wij zochten naar
een naam die minder omslachtig en beter
herkenbaar is.
Wat is er goed aan de nieuwe naam?
Huub: PodiumNet blijft beter hangen. Het
is algemener maar heeft toch meer inhoud.
Het woordje Podium drukt uit dat het over
live producties gaat met publiek en uit
voerenden, in de volle breedte, concerten,
voorstellingen, noem maar op. Dat past
weer bij die ontwikkeling naar verbreding.
Het tweede deel van de naam staat voor
netwerken. Dat zegt iets over wat mensen

bij ons kunnen verwachten, waarom we
voor veel mensen aantrekkelijk zijn.
Jim: PodiumNet is een naam die tot de
verbeelding spreekt. Het drukt meteen uit
dat het om podia en om netwerken gaat.
Het roept een bepaald beeld op, zonder het
vakgebied af te bakenen. Waar de oude
naam een soort van geslotenheid heeft, is
PodiumNet veel opener. Ook mensen die
de vereniging nog niet kennen, kunnen
zich hier iets bij voorstellen. En een naam
beklijft natuurlijk sowieso beter dan een
afkorting.
Wat wil het bestuur met de nieuwe
naam bereiken?
Jim: Van de naam PodiumNet verwach
ten wij dat veel meer mensen onze publi
caties en onze aankondigingen van activi
teiten directer kunnen plaatsen. Ook doel
groepen waar de vereniging zich op richt
náást de theatertechnische vakmensen
zullen zich eerder aangesproken voelen.
De architecten en de decor- en setontwer
pers bijvoorbeeld, die de VPT graag bij de
vereniging wil betrekken. Mijn ervaring
is dat die groepen in grote meerderheid
geen idee hebben van het begrip VPT. De
nieuwe naam zal de vereniging toeganke
lijker en herkenbaarder maken voor veel
meer doelgroepen.
Huub: Er is een podium voor iedereen en
in de naam PodiumNet komt dat tot ui
ting. Ik verwacht dat we met deze naam
herkenbaarder worden voor iedereen die
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op en rond de podia werkt, al die mensen
die bij live producties betrokken zijn op
het gebied van licht, decor, video, geluid,
productie, ontwerp, transport, noem
maar op. In de nieuwe naam komen de
raakvlakken tussen al die mensen tot
uiting. Netwerken en podia, dat zijn de
twee verbindende elementen.
Wijst dit op een nieuwe koers van de
vereniging?
Huub: Het is geen nieuwe koers, wel is het
zo dat PodiumNet de andere koers die de
VPT is ingeslagen beter markeert.
Jim: Wij zien het als een manier om de
nagestreefde verbreding te ondersteunen.
De VPT verandert hier niet plotseling
door. Als bestuur vinden we daarom
ook verstandig om de ondertitel Vereni
ging voor Podiumtechnologie te blijven
gebruiken, zodat het werkterrein en de
oorspronkelijke naam op de achtergrond
een rol blijven spelen. In een nieuw te ont
werpen logo zou dat heel mooi in kleine
letters onder PodiumNet verwerkt kunnen
worden.
Op welk moment moet de nieuwe
naam volgens het bestuur ingaan?
Jim: De leden moeten er zich eerst nog
over uitspreken tijdens de Algemene
Ledenvergadering in januari, tijdens de
CUE. We hopen en verwachten dat we de
nieuwe naam dan ‘s avonds tijdens het
feest kunnen presenteren! f
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