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1.

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 april 2017

15:00 uur

Aanvang Algemene Ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 februari 2017 (BIJLAGE 1)
5. Speerpunten 2017 (Toelichting: Henk Kroon)
6. Facebook en de VPT (Toelichting: Bob Ages)
7. Voordracht voorzitter VPT (Toelichting: Maaike Westinga en Rick Liesveld)
(BIJLAGE 2)
8. Begroting 2017 (Toelichting: Antoinette Wijffels) (BIJLAGE 3)
9. VPT Academy 2017 (Toelichting: Els Wijmans) (BIJLAGE 4)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Vergaderstukken ALV 13 april 2017 Vereniging voor Podiumtechnologie

2

BIJLAGE 1 (behorende bij agendapunt 4)
Verslag Algemene Ledenvergadering 13 februari 2017
Locatie: Grafisch Lyceum Rotterdam
Aanwezig: deelnemerslijst ter inzage
Achter de bestuurstafel: Gerda Kroeze-Knol (voorzitter); Gerbrand Borgdorff (secretaris); Jeroen
Seeboldt; Jelle van der Holst; Henk Kroon; Rick Liesveld; Els Wijmans (directeur);
Afwezig: Marc Kocks (penningmeester);
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en bedankt het Grafisch Lyceum voor de
gastvrijheid. Er zijn dit keer geen ereleden aanwezig.
2. Mededelingen:
Penningmeester Marc Kocks heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
Er zal na de sluiting van de vergadering (agendapunt 8) een korte pauze ingelast worden alvorens de
Werkgroep 2020 het woord te geven.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 september 2016
De voorzitter neemt het verslag per pagina door, eerst tekstueel en daarna naar aanleiding van. Er
zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Voortgang beleidsplan 2015-2017
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen, op- of aanmerkingen zijn over de tekst bij dit
agendapunt.
Vragen en opmerkingen uit de zaal zijn:
 De website is al verbeterd ten opzichte van de vorige vergadering, wat staat er nu op de rol aan
acties de komende tijd?
De directeur antwoordt dat de komende stap is het mogelijk maken van het aanklikken van een
eigen omgeving voor een bepaalde groep. Als ingelogd VPT-lid vind je dan de verslagen van de
werkgroepen waar je lid van bent, discussiegroepen etc.
Voor het instellen van algemene discussiegroepen moet je goed nadenken over moderation,
daar moet je van te voren een plan voor hebben.
De voorzitter wijst er op dat de website ook bedoeld is om meer achtergrondinformatie over de
huidige leden te verzamelen.
 In het stukje over de werkgroep Standaardisering wordt niet verwezen naar de Normcommissie.
Veel leden realiseren zich niet dat de VPT in de Normcommissie zit en wat het belang daarvan is.
Daar zou meer aandacht voor moeten zijn, ook in de Zichtlijnen.
De voorzitter geeft aan dat te zullen meenemen.
 Bij samenwerkingsverbanden staat dat VPT-leden budget kunnen aanvragen voor reizen naar
het buitenland, het is belangrijk dat alle leden dat weten zodat het niet alleen om het bekende
groepje gaat.
De directeur antwoordt dat de mobiliteitensubsidie mede is gebruikt door VPT-leden die eerder
niet voor de VPT op reis zijn geweest. Wat betreft de reizen voor OISTAT, waar de VPT ook
budget voor heeft, is er de regel ingesteld dat een ‘oudgediende’ een nieuwe aanwas
meeneemt. Jeroen Seeboldt kan daar meer over vertellen:
Jeroen Seeboldt geeft aan dat er voor OISTAT gestimuleerd wordt een divers scala aan leden aan
te spreken. Er is een algemene oproep per mail gedaan dat er budget voor buitenlandse reizen
is. Het is inderdaad goed om alert te zijn dat alle VPT-leden hiervan op de hoogte zijn.
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De voorzitter geeft aan dat de website informatie geeft over buitenland activiteiten, het
motiveert en mobiliseert als je kan zien war je heen zou kunnen.
Hoe ver zijn we nu met de actualisering van de Arbocatalogi en met de website
Podiumkunst.info website?
De directeur antwoordt dat de Arbocatalogi zijn geactualiseerd en opnieuw ingediend. De
website Podiumkunst.info is de plek waar de werkgroep Standaardisering de technische lijsten
en technische tekeningen wil onderbrengen. Daar worden door het ministerie van OC&W
mogelijkheden voor geschapen.

5. Conceptresultaat 2016 en begroting 2017
De voorzitter licht toe dat het conceptresultaat 2016 nog langs de accountant moet. Het resultaat
2016 ziet er goed uit. De voorzitter vraagt de aanwezigen toestemming om de goedkeuring van de
jaarcijfers 2016 tot na 1 juni 2017 uit te stellen. De zaal is akkoord met dat voorstel.
Het bestuur heeft de begroting 2017 voor het eerst gepresenteerd in september 2016.Toen was het
geprognosticeerde tekort groter dan wat nu voorligt. Het bestuur heeft besloten om de voorzichtige
kant te kiezen. Daar komt ook bij dat het bestuur afwacht met welke voorstellen de Werkgroep 2020
komt.
Uit de zaal komen de volgende vragen en opmerkingen:
 Er is gemis aan een toelichting op de begroting. Er was afgelopen september toch afgesproken
dat er een sluitende begroting gepresenteerd zou worden?
De voorzitter geeft aan dat het bestuur koerst op een negatief resultaat en dat het bestuur nog
in afwachting is van de resultaten van de Werkgroep 2020. Op het punt van de toelichting is de
voorzitter het met de spreker eens: er had een toelichting moeten zijn en de voorzitter kan niet
verklaren waarom die er niet is.
 Is de € 190.000,- contributie-inkomsten realistisch of is op die manier de begroting kunstmatig
‘dichtgerekend’? Er was een grotere terugval in contributie tussen 2015 en 2016, is die terugval
inderdaad zo veel minder tussen 2016 en 2017?
De voorzitter wijst er op dat de contributie-inkomsten voor het lopende kalenderjaar in januari
bekend zijn, omdat na 1 november van het voorgaande jaar geen opzeggingen van lidmaatschap
mogelijk zijn. De terugval is inderdaad veel minder.
 Ten opzichte van de begroting 2017 in september 2016, zijn de projectinkomsten minder, maar
de projectuitgaven even hoog. Is daar geen verband tussen?
De voorzitter geeft aan dat de projectinkomsten altijd lager zijn dan de projectuitgaven. Het
bestuur heeft er voor gekozen om in deze begroting de projectinkomsten wel te verlagen, maar
de uitgaven niet tevens te verlagen om aan de voorzichtige kant te blijven.
 Er is een nieuwe mobiliteitensubsidie aangevraagd, is dat al verwerkt in deze begroting?
De directeur licht toe dat de inkomsten noch de uitgaven van die subsidieaanvraag in de
begroting zijn verwerkt, de uitslag van de aanvraag komt pas eind april. Ook niet verwerkt in de
begroting zijn de inkomsten van de verkoop van advertentiebuttons in de digitale nieuwsbrief.
De voorzitter stelt voor om de komende ALV de begroting nogmaals voor te leggen, ditmaal met
toelichting.
Met de zaal ontspint zich daarover een discussie waarbij het volgende aan de orde komt:
 Wachten tot september 2017 om een begroting 2017 goed te keuren is te lang;
 De penningmeester is met het bestuur verantwoordelijk voor een negatieve begroting en het
beleid dat voor een begroting staat;
 Maak een nieuwe begroting en mail die uiterlijk 10 maart aan alle leden ter goedkeuring;
De voorzitter merkt op met de huidige stand van zaken te zijn verdergegaan zonder nieuwe
dingen te hebben ontwikkeld. Het bestuur kijkt qua beleid wat er uit de Werkgroep 2020 komt.
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Het voorstel vanuit de zaal om op korte termijn de leden digitaal een sluitende begroting 2017 met
toelichting en aansluiting bij de winst- en verliesrekening voor te leggen, wordt aangenomen. Op dit
moment wordt in deze vergadering de begroting 2017 dus niet vastgesteld.
In zijn algemeenheid wordt over de financiën opgemerkt vanuit de zaal:
 Wordt er voldoende reserve opgebouwd om de website over 5 jaar te vervangen?
De directeur wijst op de stijging van het eigen vermogen van € 60.000,- naar € 90.000,-.
 Gebruik de ‘winst’ van Zichtlijnen voor extra content voor de website.
 Waarom is de huur in 2016 hoger dan in 2015, er is toch een nieuw huurcontract?
De directeur stelt dat de huur in 2016 éénmalig € 1.000,- hoger was wegens extra servicekosten.
Bedrag huurprijs per m2 is sinds september 2016 lager, maar door de doorberekening van
vergaderruimte en algemene ruimten zijn de netto-kosten hetzelfde als in 2015. Ruimten huren
samen met de VSCD en VNPF heeft voordelen qua samenwerking en netwerk. Dat was
uiteindelijk de doorslaggevende reden op het Funenpark te blijven. De voorzitter merkt op met
het bestuur van de VSCD (hoofdhuurder) in gesprek te zijn over verlaging van de huurkosten.
 In september 2017 moet de begroting 2018 vastgesteld worden.
6. Bestuurszaken
De voorgestelde aanvulling op het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd.
Er zijn drie nieuwe bestuursleden verkiesbaar:
Bob Ages; Maaike Westinga; Antoinette Wijffels.
Er is een vraag uit de zaal of deze kandidaten in plaats komen van de herkiesbare bestuursleden, of
dat ze als aanvullende bestuursleden verkozen worden. De voorzitter geeft aan dat deze kandidaten
sowieso verkozen kunnen worden, wat er ook gebeurt met de herkiesbare bestuursleden.
Eerst stellen Bob Ages en Maaike Westinga zich voor en zij worden bij acclamatie gekozen.
Daarna stelt Antoinette Wijffels zich voor en ook zij wordt bij acclamatie verkozen.
Dan komt de herkiezing van de bestaande bestuursleden aan de orde.
Penningmeester Marc Kocks stelt zich niet herkiesbaar, hij is voor zijn werk te veel in het buitenland
om de tijd hiervoor vrij te maken. Vanuit de zaal komt de vraag wie er vice-penningmeester is,
volgens het verslag van de vorige ALV had die benoemd moeten zijn. De voorzitter geeft aan nog
geen vice-penningmeester te hebben. Daar wordt nu met de nieuw benoemde bestuursleden naar
gekeken.
Gerbrand Borgdorff (secretaris) neemt het woord. Hij had aan zijn collega bestuursleden aangegeven
niet herkiesbaar te zijn maar heeft zich op dringend verzoek toch voor een termijn van 1 jaar weer
beschikbaar gesteld, dit vooral om ingezette veranderingen te kunnen volbrengen.
Nu is er inmiddels bij het bestuur een brief binnengekomen van Hans Onno van den Berg, waarin hij
stelt dat in het licht van de toevoeging aan het Huishoudelijk Reglement over medewerkers van
organisaties die in het bestuur van de VPT plaatsnemen, Gerbrand Borgdorff niet herkiesbaar kan
zijn. Gerbrand is het met die conclusie uit deze brief niet eens: hij is verkozen op een moment dat het
Huishoudelijk Reglement niet bestond en is nu regulier herkiesbaar. Toch stelt Gerbrand zich na het
lezen van de brief niet herkiesbaar: dat zou een discussie rond zijn persoon kunnen veroorzaken en
daar is de VPT niet bij gediend. Gerbrand Borgdorff treedt met onmiddellijke ingang af en verlaat de
bestuurstafel.
De voorzitter geeft aan dat zij zich nog wel herkiesbaar stelt, maar voor de periode van één jaar, om
de continuïteit te waarborgen. Er volgt een schriftelijke stemming: 27 stemmen vóór, 25 stemmen
tegen, drie onthoudingen. De telcommissie bestaat uit: Jelle van der Holst (bestuur) en Marjon
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Franken (aanwezig lid).De uitslag is voor de voorzitter onvoldoende basis om aan te blijven, zij treedt
af en maakt als technisch voorzitter de vergadering af. Er is veel respect voor haar besluit.
Met deze ontwikkeling is de VPT dus voorzitter-, secretaris- en penningmeesterloos.
Henk Kroon stelt vast dat er een verdeeld veld is en dat het aan de leden en het bestuur is om met
elkaar dat gat weer te dichten.
De aanwezigen (leden en bestuur) concluderen dat er op korte termijn een extra ALV uitgeroepen
moet worden. Daarin komt dan in ieder geval aan de orde:
 Begroting 2017 (daarmee is het begin maart rondmailen van een begroting zoals boven
besloten, achterhaald).
 Voorzitter VPT: statutair kan dat zowel een buitenstaander zijn die gevraagd is (zo is het de
afgelopen 40 jaar gegaan) als iemand uit het bestaande bestuur. Het bestuur moet daartoe met
een gemotiveerde, onderbouwde voordracht komen.
 Functies bestuursleden (vice)penningmeester; (vice)secretaris; (vice)voorzitter.
7. Rondvraag
Er wordt het volgende punt opgemerkt:
 Het bestuur wordt verzocht de jaarlijkse zelfevaluatie van bestuur en directie zoals in het
Huishoudelijk Reglement wordt vermeld, inderdaad uit te voeren en daar kort verslag van te
doen aan de ALV. Daarbij komt dat Statuten noch Huishoudelijk reglement de relatie bestuur –
directeur beschrijven. Het zou goed zijn de ALV daar door middel van een directiestatuut wel
van op de hoogte te stellen. Officieel hoeft een directiestatuut niet door de ALV vastgesteld te
worden, maar het zou aanbeveling zijn om dat wel te doen, vanwege de transparantie.
De voorzitter geeft aan dit zinnige voorstellen te vinden.
8. De voorzitter sluit de vergadering
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BIJLAGE 2 (behorende bij agendapunt 7)
Voordracht voorzitter VPT
Het nieuwe bestuur is in de week na de ALV van 13 februari een aantal keer bij elkaar gekomen en
heeft onder andere overlegd over een nieuwe voorzitter, en met name de rol van die nieuwe
voorzitter.
Het is de afgelopen jaren bij de VPT gebruik geweest iemand ‘van buiten’ te benaderen met de vraag
of hij of zij onze vereniging zou willen voorzitten. Het uitgangspunt hierbij was dat dit meestal een
(adjunct)directeur was van een grote zaal of een groot gezelschap.
Het huidige bestuur vindt dat de rol van de voorzitter vooral bestaat uit het leiden van de
vergaderingen en te zorgen dat alle aspecten / visies aan bod komen om tot heldere besluitvorming
te komen. Ons inziens is de voorzitter niet ‘de leider’, maar gelijkwaardig in het bestuur. Iemand van
de vloer die makkelijk aan te spreken is en kennis van zaken heeft.
We willen u daarom vragen om Henk Kroon als nieuwe voorzitter voor de VPT te kiezen.
Henk Kroon is hoofd techniek van TivoliVredenburg en zet zich nu al anderhalf jaar als bestuurslid in
voor de VPT. In de eerste bestuursvergaderingen na de ALV heeft Henk op een vanzelfsprekende
manier de tijdelijke voorzittersrol op zich genomen, op de manier zoals hiervoor benoemd: als één
van de bestuursleden, maar de vergadering strak leidend met kennis van zaken en overzicht.
Wij hebben er daarom unaniem vertrouwen in dat Henk als voorzitter van grote waarde is voor de
VPT.
We hopen met deze nieuwe samenstelling van het bestuur een frisse start vanuit de inhoud te
kunnen gaan maken. Waarbij het er niet om gaat wie de personen zijn, maar om wat we kunnen
betekenen voor de VPT, waar we voor staan en vooral om wat we gaan doen.
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BIJLAGE 3 (behorende bij agendapunt 8)
Begroting 2017
Voor u ligt de 3e begroting van 2017. Het in februari 2017 tijdens de ALV nieuw geïnstalleerde
bestuur heeft deze begroting opgesteld.
In de ALV van september en februari jl. hebben de leden gevraagd om een begroting met een positief
resultaat. Het oude bestuur heeft de begroting 2017 opgesteld onder de aanname van een
neergaande landelijke trend bij de ledenaanwas van verenigingen. Het oude bestuur ging zelfs uit
van forse ledenkrimp en daarmee verminderde inkomsten. Het kantoor onder leiding van Els
Wijmans heeft een andere ambitie gehad waardoor de concept begroting van 2017 laat zien dat er
sprake is van een kleine daling van het aantal leden maar dat de krimp niet zo groot is als het oude
bestuur in zijn begroting heeft opgenomen. Het te verwachtte eindresultaat over 2017 is zelfs
positief.
Hieronder op de volgende pagina vindt u een tabel met 7 kolommen. Door de discussie in
voorgaande ledenvergaderingen hebben wij voor u de begrotingen en behaalde (concept) resultaten
van 2015 en 2016 naast elkaar gezet. U kunt zien dat de trend positiever is dan het in september aan
u gepresenteerde begrotingsvoorstel.
Het bestuur presenteert u in de laatste twee kolommen twee scenario’s voor de begroting van 2017.
De 6e kolom (scenario 1) is de begroting zoals die op dit moment haalbaar wordt geacht, in de 7e
kolom is de ambitie voor het uiteindelijk resultaat opgenomen:
Het nieuwe bestuur is aangetreden met meer ambitie. Zij wil de vereniging laten floreren en nieuwe
activiteiten ontplooien om dit ook werkelijk te laten gebeuren. Een deel van 2017 is al verstreken
maar desondanks heeft het nieuwe bestuur een realistische ambitie om de neergaande trend in de
komende 8 maanden te keren. Het nieuwe bestuur heeft in samenwerking met het kantoor een
aantal nieuwe activiteiten in gang gezet; expansie in de sociale media hoek zoals het intensiveren van
het gebruik van Facebook wat tot gevolg heeft dat de community groeit en er meer leden komen,
gerichte actie naar bedrijven om een bedrijfslidmaatschap te nemen, het instellen van een
innovatieprijs om de community te versterken en innovatieve technici/instellingen/bedrijven te
erkennen en te eren. Het bestuur is net aangetreden maar wil de komende 8 maanden activiteiten
ontplooien die tot een ledengroei leidt en een verhoging van de contributie inkomsten met 2%.
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Inkomsten
Contributies/abonnementen

Begroting
Begroting
Begroting
begroting
ConceptBegroting 2017
2015
2016
2017
2017
ALV Resultaat 2015
ALV resultaat 2016
ALV
ALV april
september
september
september
2017
Scenario 2
2014
2015
2016
Scenario 1
€
€
€
€
€
€
203.000

219.451

203.000

196.062

175.000

192.000

195.800

1.000

2.223

2.000

3.966

2.000

2.000

2.000

Opbrengst projecten en
activiteiten
Opbrengst website

41.850

49.372

45.000

55.275

45.000

44.000

44.000

4.000

5.000

Opbrengst Zichtlijnen

91.900

Publicatie/verkopen

100.541

95.000

111.303

100.000

110.000

115.000

8.070

9.000

16.667

12.000

8.000

30.000

27.300

5.329

30.000

19.898

8.000

17.500

20.500

365.050

384.986

384.000

403.171

342.000

377.500

411.800

141.000

140.126

139.500

136.882

141.500

141.500

141.500

60.450

68.023

75.000

85.113

62.000

62.500

83.000

28.580

33.794

33.000

36.101

30.000

36.000

36.000

Algemene subsidies
Diverse inkomsten

TOTAAL INKOMSTEN

Uitgaven
Personeelskosten
Projectuitgaven incl.
subsidie-uitgaven
Bureaukosten
Uitgaven en inkopen boeken

-

-
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Huisvestingskosten

14.000

14.817

14.000

15.049

13.200

14.000

14.000

Zichtlijnen kosten

91.650

95.631

98.000

103.165

98.000

101.000

105.000

7.000

3.540

4.500

4.000

7.000

4.000

4.000

TOTAAL UITGAVEN

342.680

355.931

364.000

380.310

351.700

359.000

383.500

NETTO RESULTAAT

22.370

29.055

20.000

22.861

-9.700

18.500

28.300

-6.000

-2.718

-6.000

-6.058

-7.000

-7.000

-7.000

14.000

16.803

-16.700

11.500

21.300

Algemene kosten projecten

Uit bestemmingsreserve
Afschrijving
Naar bestemmingsreserve

-11.048

Bijzondere baten en lasten

RESULTAAT

16.370

15.289

Vergaderstukken ALV 13 april 2017 Vereniging voor Podiumtechnologie

Balans 2017
De resultatenrekening heeft gevolgen voor de vermogenspositie van de vereniging. Hieronder ziet u
de Balans weergeven in 3 kolommen. De eerste kolom de vermogenspositie die gerealiseerd is eind
2015, de tweede kolom geeft de vermogenspositie weer, in concept, eind 2016 en de derde kolom
geeft de te verwachtte vermogenspositie weer van de van twee begrotingsscenario’s in 2017.
Balans

Prognose Balans
2017
Scenario 1 in €

Prognose Balans 2017

€

(Concept) Balans
2016
€

Debiteuren

25.383

62.698

30.000

30.000

Belastingen, sociale
verzekeringen
Overlopende activa

13.453

13.018

13.500

13.500

37.311

29.044

30.000

30.000

Liquide middelen

43.632

30.768

73.214

83.374

119.779

135.528

146.714

156.874

18.583

31.225

24.225

24.225

138.362

166.753

170.939

181.099

ACTIVA

Inventaris
Totaal activa

Balans 2015

Scenario 2 in €

PASSIVA
Belastingen, sociale
verzekeringen
Crediteuren

5.123

4.059

4.200

4.200

15.097

31.719

25.000

25.000

Overlopende passiva

30.796

27.876

27.500

27.500

Van den
Haspelboekenfonds

11.624

11.624

11.264

11.624

Vermogen

75.722

91.475

102.975

112.775

138.362

166.753

170.939

181.099

Totaal passiva

In alle gevallen groeit het Eigen Vermogen van de Vereniging. Een groei die zich al heeft ingezet na de
laatste grote contributieverhoging in 2015. De ambitie van het bestuur is om het Eigen Vermogen in
2017 verder te laten toenemen. Door strakker Debiteuren en Crediteuren beheer nemen de liquide
middelen ook toe. Het bestuur zal in de tweede helft van 2017 een meerjarenbeleidsplan opstellen
en een daarbij horende meerjaren investeringsplan en begroting. De ambitie van het bestuur is om
de vereniging te verbreden en vergroten. Een goede vermogenspositie geeft de vereniging de
mogelijkheid om in de periode van 2018 – 2022 te investeren en veranderingen in gang te zetten.
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BIJLAGE 4 (behorende bij agendapunt 9)
VPT Academy 2017
Maandag 8 mei

Expertmeeting Gebouwgebonden technologie in culturele gebouwen
Locatie: Stadsschouwburg Utrecht. Zie voor het volledige programma
www.vpt.nl.

Woensdag 14 juni

(Datum onder voorbehoud) VPT-bedrijfsledenbijeenkomst 2017
Highlite International BV, Kerkrade

Maandag 3 juli

Rondleiding & bezoek locatievoorstelling
Locatie: nnb

Oktober

Vakmeeting Licht
Locatie: nnb

November

Vakmeeting doeken
Locatie: nnb

De VPT Academy Programmaraad is in 2016 twee keer en tot nu toe in 2017 één keer
bijeengekomen. De Programmaraad is een flexibel platform, waar alle VPT-leden een inbreng kunnen
hebben in alle activiteiten van de VPT Academy. De ambitie om te verbreden en te vergroten vertaalt
zich ook naar het enthousiasmeren van een breed scala aan (potentiële) VPT-leden om deel te
nemen aan de Programmaraad. De VPT wil in haar VPT Academy haar leden de content bieden
waaraan behoefte is en haalt de onderwerpen daarvoor uit het werkveld.
De komende VPT Academy Programmaraad is gepland op 26 april 2017. Het onderwerp van die
bijeenkomst is de inhoudelijke invulling van het lezingenprogramma op CUE2018 (in Rotterdam Ahoy
15-17 januari 2018). De VPT zet in op een hoger internationaal karakter van de sprekers en
onderwerpen, wil innovatieve ontwikkelingen laten zien in een Sound Lab en wil een breed
programma bieden.
Op de beursvloer zelf zal de VPT een Members Lounge inrichten, een Hospitality Center, dat we
samen runnen met de collega’s van STEPP (België).
De VPT zal in samenwerking met de Stichting Vakbeurs Theatertechniek de vier jaar geleden
gelanceerde Innovatieprijzen CUE, professionaliseren en uitbouwen. Daarmee wordt de
zichtbaarheid en innovatieve kracht van onze sector versterkt.
Naast de VPT Academy, kent de VPT ook beroepsondersteuning:
Binnen de projectleiding van OSAT is er een grote stap gezet in het landelijk maken, beoordelen en
monitoren van de examens binnen de MBO-opleidingen Podium- en Evenemententechniek. OSAT
kent zowel een afvaardiging in de Sectorkamer Creatieve Industrie als het Marktsegment Creatieve
Industrie.
Binnen het jaarplan 2017 van OSAT is de ambitie opgenomen om MBO opleidingen te auditeren,
zoals binnen het HBO onderwijs gebruikelijk is. Daarnaast staat een praktijkopleidersdag gepland in
november 2017.
Met PKI: PodiumKunst.Info werkt de VPT in verschillende werkgroepen aan het gestandaardiseerd
toegankelijk maken van technische lijsten en technische tekeningen. Het gebruik van de digitale
PodiumRie wordt daar ook bij betrokken.
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Op Europees niveau sluit de VPT in 2017 het eerste deel van het ETTE (European Theatre Technicians
Education) project af, waarin basis competenties zijn benoemd en beschreven en er lesmateriaal is
ontwikkeld. VPT wil een grote rol spelen in het uitrollen van dit project, waarbij het uitgangspunt dat
veilig werken en kunnen aantonen dat je je vak onderhoudt, een basisprincipe is.
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