
 

Algemene Ledenvergadering 
Maandag 13 juni 2022 – Santbergen Hilversum 

 

 

 

 

 

 

-Vergaderstukken- 

 

 

Vereniging voor Podiumtechnologie 
Noorderweg 2 J 
1221 AA  HILVERSUM 
tel. 035 - 303 01 09 
e-mail: info@vpt.nl 



Vergaderstukken ALV 13 juni 2022 2 

Agenda Algemene ledenvergadering 13 juni 2022 
 
15:30 uur – inloop 
 
16:00 uur – aanvang algemene ledenvergadering 
 

1. Opening ALV 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Verslag ALV  22 november 2021 – (bijlage 1) 
5. Bestuursverslag 2021 – (Bijlage 2)  
6. Break out sessie over actuele thema's binnen de sector 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
17:30 uur – einde algemene ledenvergadering 
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Bijlages ALV Boekje 
 
Bijlage 1: Verslag Algemene Ledenvergadering 23 november 2021 (pagina 4) 
 
Bijlage 2: bestuursverslag 2021 (extern document) 
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Bijlage 1 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering VPT 22 november 2021 
 
Locatie: Online via een ZOOM-meeting 
Aanwezig: deelnemerslijst ter inzage. 
BESTUUR: Maaike Westinga (voorzitter), Klaas Tops (secretaris), Antoinette Wijffels 
(penningmeester), Huub Mars, Maarten Otten 
 
Opening 
Voorzitter Maaike Westinga verwelkomt iedereen en geeft aan het te betreuren dat door de 
lockdown de vergadering weer online moet plaatsvinden. De geplande fysieke bijeenkomst 
in Theater Zuidplein wordt verzet.  
 
Agenda 
De agenda wordt vastgesteld met één toevoeging: de opheffing van de VVFE.  
 
Mededelingen 

- Frank van Schie wordt voorgesteld als nieuwe medewerker in de functie van 
coördinator ter ondersteuning van de VPT.   

- Gert Bijnema heeft zijn functie als bestuurslid neergelegd.  
 
Verslag vorige ALV 
Opmerkingen op het verslag:  

- Louis Janssen merkt op dat het verslag nogal een lang en tekstueel document is 
geworden waardoor het niet goed leesbaar is. Het bestuur neemt deze opmerking 
mee voor het volgende verslag. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Kascontrolecommissie (KC) 
Lian The en Cees Mulder zijn de enige actieve aanwezige commissieleden.  
Rutger van Dijk heeft zich in de vorige ALV aangemeld, maar heeft geen contact meer gehad 
met de KC.  
Lian The denkt dat hem niets is gevraagd. Ze is samen met Rutger benoemd in de 
vergadering van 2020 en heeft destijds gevraagd om een duidelijke overdracht, maar die is 
er nooit geweest.  
Het bestuur geeft aan dat de KC een zelfstandige commissie is en zelf zorg moet dragen voor 
de overdracht en communicatie.  
Lian The beaamt dit en stelt voor om één iemand verantwoordelijk te maken voor het 
onderhouden van contacten en de overdracht. Dat wil zij nu op zich nemen.  
 
Het bestuur heeft wat zorgen over het feit dat er maar twee leden zijn. Als mensen zich 
aanmelden voor de kascontrolecommissie moeten ze die taak wel op zich nemen.  
De leden van de commissie zijn met elkaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
controle en de opvolging van de leden. 
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De KC heeft bij intreding zelf een reglement opgesteld. Frits van den Haspel geeft aan dat 
daar in is opgenomen dat er tenminste twee, maar bij voorkeur drie, leden in de commissie 
zitten.  
De kascontrolecommissie is opgericht om wat er in het verleden is gebeurd in de toekomst 
te voorkomen.  
Het bestuur zal, naar aanleiding van gemaakte opmerkingen, een mail doen uitgaan om op 
te roepen om toe te treden tot de kascommissie. 
 
Lian The doet verslag van de gehouden kascontrole. Er wordt netjes boekgehouden. Er 
wordt hard gewerkt aan de ledenadministratie en dat gaat de goede kant op. Onder aan de 
streep sluiten we af met een groot positief saldo.  
Wat de kascommissie betreft, is de financiële huishouding gecontroleerd en geeft daarom 
het advies om de financiële jaarstukken over 2020 die bij de vergaderstukken van afgelopen 
juni gepubliceerd zijn goed te keuren, en conform de statuten het bestuur kwijting te 
verlenen voor de door hen afgelegde rekening en verantwoording over het boekjaar 2020. 
 

Er wordt gestemd door middel van een poll en de vergadering verleent het bestuur decharge 
voor de jaarrekening over 2020 

 
De opheffing van de VVFE 
De VVFE heeft contact gezocht met de VPT om te onderzoeken of en hoe beide organisaties 
elkaar zouden kunnen helpen. De VVFE is in het begin van de Corona crisis opgericht met als 
voornaamste doel belangenbehartiging voor de ZZP-ers. Zij hebben ca. 500 leden aan zich 
weten te binden. De VVFE kreeg het organiseren van de vereniging niet rond en heeft 
daarom de VPT gevraagd in gesprek te gaan.  
Uit die gesprekken is voorstel gekomen dat de VVFE opgeheven wordt en de leden van de 
VVFE het aanbod om met korting toe te treden tot de VPT. Het betreft geen fusie. 
Jean Michel Nelissen en Bas Kunnen van de VVFE worden (verderop) voorgedragen als 
nieuwe bestuursleden. 
 
Frits van den Haspel vraagt naar de tekst ‘samengaan’ in de beleidsstukken. Hij stelt dat een 
besluit over een dergelijke actie aan het hoogste orgaan is, namelijk de ledenvergadering. 
Daarover is er nooit een voorstel tot samenwerking of samengaan aan de ALV geweest.  
Bovendien denkt Frits dat sociaaleconomische belangenbehartiging niet de hoofdtaak is van 
de zelfstandige VPT. Als de VPT die kant op gaat, denkt Frits dat er dan een uitloop van leden 
zal plaatsvinden. Omdat daar andere kanalen en organen voor zijn.  
 
Antoinette legt uit dat de term ‘samengaan’ gekozen is omdat beide verenigingen elkaar wat 
te bieden hebben.  
De laatste jaren proberen we nieuwe groepen binnen de sector zich bij ons aan te laten 
sluiten. Jongeren, freelancers en andere mensen in ons vakgebied waarmee we kennis willen 
delen. Juist die mensen blijken lid geworden te zijn van de VVFE. 
We zijn niet van plan om als vakbond of werkgeversvereniging op te gaan treden. Maar we 
hebben de afgelopen tijd wel sector breed heel veel aan belangenbehartiging gedaan voor 
iedereen die in ons vak bezig is. 
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Cees Mulder denkt dat er van samenvoeging geen sprake is. De VVFE heft zichzelf op en de 
leden krijgen een aanbieding om aan te melden bij de VPT. Dit wordt beaamd door het 
bestuur. 
 
Louis Janssen denkt dat er iets mis is gegaan in de communicatie. Ook hij dacht ‘hoezo 
samengaan?’, maar begrijpt nu dat het anders ligt.  
Maaike Westinga voegt nog toe dat er rond de zomer een nieuwsbrief aan is gewijd, waarin 
een en ander ook is toegelicht.  
Frits van den Haspel zegt dat als het inderdaad geen officieel ‘samengaan’ betreft en dat 
VVFE-ers lid kunnen worden van de VPT met korting er helemaal niets aan de hand is. 
 
Jaap is blij dat er mogelijk veel mensen van de VVFE lid gaan worden van de VPT.  
Louis Janssen denkt dat het goed is om eerst te kijken hoeveel mensen dat gaan doen.  
Antoinette Wijffels benadrukt daarop dat het dan ook belangrijk is dat we er allemaal 
enthousiast over zijn. 
 
Bert Determann pleit voor een positieve grondhouding. Hij vindt het juist erg goed dat twee 
organisaties in dezelfde sector met veel kruisbestuiving de handen in elkaar willen slaan. 
 
Frits van den Haspel denkt dat het goed is om uit te leggen aan de mensen van de VVFE dat 
het bij de VPT gaat om ideële zaken en dat wij sociaaleconomisch niets voor hen kunnen 
betekenen. 
 
Antoinette Wijffels benadrukt dat het gaat om zelfstandigen die zich willen aansluiten bij de 
VPT. Wij zijn er ook voor hen en we kunnen er met elkaar over nadenken hoe de vereniging 
hier in de toekomst invulling aan wil geven.  
 
Presentatie beleidsplan 2022 
Het bestuur borduurt voor op het document van 2018, ‘bouwstenen voor beleid’. 
In dit stuk werd al gesignaleerd dat er een andere tijd aan zou komen. COVID heeft dat 
proces versneld.  
In positieve vorm zien we veel nieuwe creatieve ideeën en nieuwe vormen van theater 
ontstaan. 
De negatieve kant is dat veel mensen het vak zijn uitgegaan en dat het moeilijk is om goed 
opgeleid personeel te vinden. 
Ook het gat tussen de jonge en oudere generatie is iets om in de gaten te houden. In de 
huidige maatschappelijke omstandigheden is dit gat groter geworden.  
Het bestuur wil daarom inzetten op de promotie van het vak en de jongeren meer aandacht 
geven.  
Het uitbouwen van de digitale community om een platform te creëren waarop mensen 
elkaar makkelijker kunnen vinden, is daar een belangrijk onderdeel van.  
 
Belangenbehartiging 
Huub Mars vertelt dat in 2020 de Alliantie van Evenementenbouwers is opgericht en dat dit 
één van de organisaties is waarmee we de belangen van onze sector onder de aandacht 
brengen. Door de aansluiting bij de Alliantie vinden we een opening in Den Haag om onze 
sector onder de aandacht te brengen. 
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De Fieldlab experimenten zijn voortgekomen uit de samenwerking binnen de Alliantie. De 
Fieldlabs hebben goede resultaten opgeleverd waaruit duidelijk blijkt wat wel en niet 
mogelijk is bij het organiseren van evenementen. Helaas heeft de overheid hier de corona 
maatregelen nog niet op afgestemd, hier zijn de laatste gesprekken nog niet over gevoerd.  
 
Een andere organisatie waar we bij zijn betrokken is de Creatieve Coalitie. Zij behartigen 
vooral de belangen van de uitvoerenden in onze sector. 
 
De doelstelling voor komend jaar is dat we de belangen blijven behartigen van alle groepen 
in onze branche en contact houden met de overheid.  
 
Uit het eerder besproken ‘samengaan’ met de VVFE verwachten we max. ca. 200 nieuwe 
leden te kunnen verwelkomen.  
 
Voor de bovenstaande samenwerkingen is in de begroting een post opgenomen. 
 
Louis Janssen merkt op dat de VPT de mogelijk 200 nieuwe leden zeker ook wat te bieden 
heeft als het gaat over kennisoverdracht. 
 
Opleidingen 
Maarten Otten heeft hernieuwd contact met Osat gelegd. Er gaat komend jaar namelijk een 
nieuw kwalificatiedossier in werking treden. Dit kwalificatiedossier zou het bestuur graag 
onder de aandacht van de leden willen brengen. 
 
Vincent Jansen van het Grafisch Lyceum is uitgenodigd om iets te vertellen over het 
opzetten van BBL opleidingen. Hij neemt de presentatie over van teamleider Leffert Klok, die 
helaas wegens Corona niet aanwezig kon zijn.  
 
Er zijn gesprekken gevoerd met de VPT over het opzetten van een BBL opleiding. Het blijkt 
nog een uitdaging om voldoende kandidaten daarvoor te vinden, vanwege het vinden van 
een werkplek.  
Aan bedrijven en instellingen daarom de oproep om jonge mensen aan te nemen, die 
opgeleid kunnen worden door een ROC.  
 
Maarten Otten geeft aan dat de VPT hier graag bij betrokken is en dat de VPT hier aandacht 
aan zal besteden. 
 
Bas Kunnen heeft contact met een kredietverstrekker. Daar zouden gastlessen gegeven 
kunnen worden aan zesduizend studenten die in hun opleidingstraject zitten. 
 
Djonie Jacobsen vult aan. Hij is derdejaars student aan het ROC midden-Nederland en merkt 
dat veel van zijn medestudenten het idee hebben dat er bij een BBL in het veld makkelijker 
technische vaardigheden kunnen worden opgedaan dan op school. Helaas kent zijn ROC 
geen BBL-opleiding. Verder heeft hij voorlichting gegeven over het vak op zijn oude 
middelbare school en merkte bij goede uitleg veel enthousiasme bij de leerlingen. 
 



Vergaderstukken ALV 13 juni 2022 8 

Maaike Westinga bedankt hem dat hij dit geluid laat horen en stelt voor om hierover nog 
eens samen verder te praten. 
 
Cees Mulder brengt de themadagen van vroeger nog eens in herinnering. Antoinette Wijffels 
zegt dat dat inderdaad een goed initiatief zou zijn, maar dat op dit moment COVID nog roet 
in het eten gooit. 
 
Sterkt intern en extern netwerk 
Klaas Tops geeft aan dat het interne netwerk lastig is op dit moment, met name doordat we 
niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Ook wisselt de beschikbaarheid van mensen nogal met 
het steeds veranderen van de maatregelen. 
Er zijn wel Maandag Middag Meetups die steeds behoorlijk goed bezocht zijn. 
Verder zijn er verschillende ideeën en zodra het weer kan zullen we weer live bijeenkomsten 
organiseren.  
 
Over het externe netwerk is al veel gezegd. Er is veel contact met de Alliantie en het 
hernieuwde contact met de Osat zien we als kansrijk. Ook ons Erasmusproject Essence is een 
mooie kans om weer met internationale organisaties in contact te komen. 
 
Inforitus is inmiddels afgeschreven. De bedoeling is dat er een nieuw platform wordt 
ingericht waar leden elkaar kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen. Daarnaast zou veel 
bestaande informatie ontsloten kunnen worden en uiteraard nieuwe worden toegevoegd.  
 
Louis Janssen merkt op dat het goed zou zijn om scripties van studenten wat meer onder de 
aandacht te brengen. 
 
Internationalisering 
Het Erasmusproject Essence gaat vanaf 2022 van start.  
 
VPT als Oistat centre wordt steeds meer onder de aandacht gebracht. Het bestuur wil de 
leden goed over de Oistat activiteiten te informeren en hoopt op meer betrokkenheid van 
de leden. 
 
Bert Determann is onlangs afgetreden als voorzitter van Oistat en Laura van Haperen is 
toegetreden tot het bestuur, na voordracht vanuit de VPT.  
Maaike Westinga bedankt Bert voor zijn rol als voorzitter en zijn betrokkenheid bij de VPT. 
Bert bedankt haar en roemt de betrokkenheid van Nederland bij Oistat.  
Hij is blij dat de VPT aandacht besteedt aan Oistat en haar rol als Oistat centre op zich 
neemt.  
Bert zou willen onderzoeken of er een platform kan worden opgericht dat meer de focus 
heeft op het internationale vlak en de vertegenwoordiging van Nederland op de Praagse 
Quadriënnale. Uiteraard graag gerelateerd aan de VPT. Dat is goed voor de zichtbaarheid. 
 
Antoinette Wijffels geeft aan daar graag over verder te praten en merkt op dat er veel in de 
werkwijze is veranderd en dat dat mogelijkheden biedt.  
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Doordat het congres in oktober digitaal werd gehouden was het makkelijker toegankelijk en 
zichtbaarder wat Oistat doet. Daarmee komt het internationale dichterbij en neemt de 
interesse toe. 
 
Zichtbaarheid 
De aantrekkelijkheid van het vak zal moeten worden gestimuleerd. Niet alleen bij jongeren, 
maar ook bij mensen die in andere sectoren zijn gaan werken. In het verleden is daar al veel 
aandacht aan besteed en veel aan gedaan, maar in deze nieuwe tijd zal daar weer 
vernieuwde aandacht voor moeten komen. Daarom heeft het bestuur hier extra geld voor 
uitgetrokken. Om in ieder geval een start te gaan maken. 
 
Signaleren van trends 
Het signaleren van trends hoort bij uitstek bij de VPT. Hiermee bedoelen we ontwikkelingen 
en innovaties bijhouden en delen.  

- Hard toegenomen digitalisering in de afgelopen twee jaar 
- Tekort aan personeel en de mogelijke gevolgen van Corona 
- Zoeken van samenwerkingen 

 
Samenwerking  
Zie intern en extern netwerk. 
 
Begroting 
De penningmeester behandelt de begroting. Na een slechte periode een aantal jaar geleden 
is er nu een betere financiële situatie ontstaan. Mede doordat veel activiteiten geen 
doorgang kon vinden is er een positief resultaat ontstaan in 2021. Het bestuur zou die 
reserve graag inzetten voor verdere ontwikkelingen. 
 
De belangrijkste veranderingen in 2022:  

- Bij de opbrengsten blijft het ledenbestand constant en de verwachting is dat het 
ledenaantal groeit door de actie met de VVFE.  

- De opbrengst van de Zichtlijnen is gekelderd, vanwege verminderde advertentie-
inkomsten.  

- De verwachting en de hoop is dat door mogelijk toenemende activiteiten meer 
personeels-en meer marketing- en algemene kosten zullen worden gemaakt.  

- Met de ambitie rondom de zichtlijnen zijn meer kosten gemoeid.  
De begroting voor 2022 toont een negatief resultaat. Maar de irreële winst van ’21 kan voor 
een deel worden overgeheveld naar ’22. Daarmee kunnen activiteiten voor leden worden 
georganiseerd die in 2021 niet konden.  
 

Er wordt door de vergadering gestemd over de begroting en deze wordt unaniem goedgekeurd 

 
(Her)verkiezingen van de bestuursleden  
Maaike Westinga vraagt de leden te stemmen over de herverkiezing van Klaas Tops als 
bestuurslid.  
De ALV is unaniem over zijn herverkiezing. Het bestuur herbenoemt hem vervolgens als 
secretaris. 
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Het bestuur draagt Jean Michel Nelissen voor als nieuw bestuurslid. Hij is zelfstandig 
ondernemer in de evenementensector. In de Coronacrisis heeft hij de VVFE opgericht om 
meer eenheid te krijgen in de stem van de sector.  
Ook met zijn verkiezing tot het bestuur stemmen de leden unaniem voor. Maaike heet hem 
welkom tot het bestuur. 
 
Ook Bas Kunnen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij is geen theaterman, maar 
festivaltechnicus. In die hoedanigheid werd hij door de VVFE benaderd om mee te helpen 
met die vereniging. Hij hoopt nu binnen de VPT die functie voort te zetten. 
Ook met zijn benoeming stemmen de leden unaniem in. 
 
Gert Beinema is vorig jaar gestopt als bestuurslid, voor het einde van zijn bestuurstermijn. 
Met de benoeming van Jean Michel Nelissen en Bas Kunnen kent het bestuur nu weer zeven 
leden, waar het bestuur erg blij mee is. 
Het bestuur kan nog altijd nieuwe kandidaten gebruiken en vrouwelijke kandidaten zijn 
zeker ook welkom. Indien je geïnteresseerd bent kan je dat laten weten via bestuur@vpt.nl. 
 
Rondvraag 
Geen vragen. 
 


