ACTUEEL

EEN ROERIGE LEDENVERGADERING IN ROTTERDAM

VPT in nieuwe tijden
Onverwachte ontwikkelingen tijdens de bestuursledenverkiezing en een presentatie over de
mogelijke toekomst van de VPT maakten van de Algemene Ledenvergadering van de VPT in
het Grafisch Lyceum Rotterdam een boeiende bijeenkomst. I TEKST: INGE FRATERS I FOTO: KOEN KOCH I

Vanuit het zaaltje van de ledenvergadering heb je een schitterend vergezicht
over Rotterdam. Een toepasselijk decor.
Vandaag staat niet alleen de verkiezing
van nieuwe bestuursleden op het programma, maar ook een presentatie van
de Werkgroep 2020, die werkt aan een
nieuwe toekomstvisie voor de VPT. Alle
reden voor Zichtlijnen om deze ALV,
samen met zo’n vijftig VPT-leden, live
mee te maken.
Nieuwe bestuursleden
Nadat voorzitter Gerda Kroeze-Knol de
eerste punten heeft afgewerkt
en heeft toegezegd dat er uiterlijk in maart een nieuwe,
wel sluitende begroting met
gedegen toelichting bij de
leden zal liggen, komt punt
6 van de agenda, ‘Bestuurszaken’, aan
de orde. Dit behelst een aanpassing
van het huishoudelijk reglement. Deze
bestaat eruit dat medewerkers van een
VPT-lid alleen bestuurslid kunnen worden als er de afgelopen drie jaar niet
ook al medewerkers van die organisatie
in het bestuur hebben gezeten. Daarna
is het tijd voor de verkiezing van bestuursleden. De drie VPT-leden die
zich kandidaat hebben gesteld worden
na een korte introductie nieuw in het
bestuur gekozen. Allereerst architect

Maaike Westinga, die veel belang hecht
aan het brede netwerk dat de VPT
biedt. Zij was recent betrokken bij de
transformatie van de beroepsvereniging
voor architecten naar een levendige
branchevereniging. Theatertechnicus
Bob Ages is 29 jaar en eigenaar van
Podiumtechniek.nl. Hij wil als bestuurslid meer jongeren bij de VPT betrekken
en aan een betere online aanwezigheid
werken. Tot slot algemeen econoom
Antoinette Wijffels, directeur van Improve en sinds haar zestiende actief in
de podiumtechniek – een “onderge-

– werkzaam bij theateradvies bv – en
de eerder genoemde aanpassing van
het huishoudelijk reglement. Borgdorff:
“Ik wil geen oorzaak zijn van intern
gekibbel, daar is de vereniging niet mee
gediend.” Ook Kroeze-Knol zorgt voor
een onverwachte wending. Ze stelt zich
herkiesbaar, maar wil hooguit nog een
jaar aanblijven.
Besloten wordt om schriftelijk te stemmen over de tweede termijn van de
voorzitter. De uitslag is verrassend: 27
leden stemmen voor een tweede voorzitterstermijn, 25 stemmen tegen en er
zijn 3 onthoudingen. De zaal
reageert beduusd. Bestuurslid Henk Kroon neemt het
woord: “Ik constateer een
vorm van verdeeldheid; het
is nu aan de leden en aan het
bestuur om deze kloof weer te overbruggen.”
Dan hoort Kroeze-Knol, die tijdens de
stemming het zaaltje heeft verlaten, de
uitslag. Ze trekt per direct haar kandidaatstelling in: “Dit is voor mij onvoldoende basis om verder te gaan.”
Het is een bijzondere situatie. Het bestuur moet nu een waarnemend voorzitter aanwijzen, waarna de leden op de
eerstvolgende ALV een nieuwe voorzitter kiezen. Omdat algemeen gevoeld
wordt dat de ALV van september daar-

Het belang van de ene ledengroep
kan tegengesteld zijn aan het
belang van een andere
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waardeerd en onderbelicht vak” dat ze,
net als de vereniging, graag zichtbaarder wil maken.
Onvoldoende basis
Dan nemen de twee zittende, herkiesbare bestuursleden het woord: Gerbrand Borgdorff en voorzitter KroezeKnol. De eerste stelt zich, onverwacht
maar resoluut, toch niet herkiesbaar.
Dit vanwege een brief die het bestuur
ontving over het spanningsveld tussen de herkiesbaarheid van Borgdorff

voor te ver weg is, zal er in maart een
extra ALV worden ingelast. Intussen
roept het bestuur leden op om kandidaat-voorzitters aan te dragen en merkt
daarbij op dat de nieuwe voorzitter ook
uit het zittende bestuur kan komen.
Wiens belangen?
Na een rumoerige pauze is het woord
aan Werkgroep 2020, bestaande uit
Antoinette Wijffels, Reind Brackman
van STE Trekwerk, Enrico Daamen van
Controllux, Marcel Albers van Event
Acoustics en Jeroen Seeboldt vanuit het
VPT-bestuur. Kort vertellen ze waar ze
mee bezig zijn: een verre toekomstvisie voor de VPT, die in september aan
de leden zal worden gepresenteerd.
Het belangrijkste aandachtspunt is de
naamsbekendheid van de VPT, met
name onder jongeren. Waar staat de
VPT voor en wat is de gewenste rol van
de VPT in de veranderende wereld?
Wijffels: “Daarover hebben we inmid-

dels met verschillende groepen gesproken – jongeren, bedrijven – en daarover
hebben we met jullie nu graag een
debatje. En we horen óók graag de mening van de leden die nu niet hier zijn.”
Het publiek voorziet de discussie – heel
hip – van input via de app Voxvote. Na
wat gedoe met tegenstribbelende wifi
kunnen er live vragen worden beantwoord. De resultaten verschijnen meteen op het scherm.
Op de vraag ‘Wat vinden we dat de
VPT moet doen?’ volgt een interessante
discussie. ‘Kennisuitwisseling’ eindigt
hier fier bovenaan, op de voet gevolgd
door ‘belangenbehartiging.’ Albers en
Kroon pleiten voor een grotere rol van
de VPT hierin voor zzp’ers, zeker gezien
de wet DBA. Maar wiens belangen?
Iemand wijst erop dat de VPT een brede
vereniging is en het belang van de ene
ledengroep tegengesteld kan zijn aan
het belang van een andere. Maar Westinga en Wijffels benadrukken dat veel

belangen voor de hele branche gelden.
Wijffels: “Tachtig of negentig procent
daarvan is gelijk, of we nu werkgever of
werknemer zijn.”
Brackman vertelt over de jongeren die
de werkgroep sprak. “Zij zoeken vooral
belangenbehartiging, en leidraden.”
Daamen: “En heel praktische online
informatie, zoals waar de laad- en losdeur van welk theater zit.” Wijffels: “Ze
zeiden: we zouden willen dat oudere
technici de informatie op internet voor
ons filteren.” Iemand uit de zaal oppert acht uur buddyschap voor nieuwe
leden, met als buddy een VPT-lid naar
keuze.
Het ‘debatje’ met de Werkgroep 2020
maakt nieuwsgierig naar het vervolgproces – en vooral naar de complete
toekomstvisie op de VPT die we na de
zomer mogen verwachten. Een VPT die
vanaf nu drie nieuwe bestuursleden
heeft – en tegen die tijd ook een nieuwe bestuursvoorzitter. <<
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