Februari 2017

Contactgegevens
Theatersportvereniging Rataplan
Kamer E207
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
www.rataplantilburg.nl
bestuur@rataplantilburg.nl
KvK: 40260725
Bank: NL 72 RABO 0305 0104 09

Docenten
Groep Improv(e): Cêfas Hoofs
06 5332 1126
Groep Play-doh: Meeuw Roovers
06 2298 8545

Bestuur
Vera Scheurkogel: Voorzitter
voorzitter@rataplantilburg.nl
06 8323 5686
Annebelle de Groot: Secretaris,
wedstrijdcoördinator & PR
secretaris@rataplantilburg.nl
wedstrijden@rataplantilburg.nl
pr@rataplantilburg.nl
06 2712 7721
Matthew Verbrugge: Penningmeester
penningmeester@rataplantilburg.nl
06 3413 5485
Alle leden van het bestuur
bestuur@rataplantilburg.nl

Communicatie
Natuurlijk houdt het bestuur regelmatig een
praatje na de les om je op de hoogte te houden.
Daarnaast gebeurt heel veel communicatie via
de leden facebook-pagina. Hier worden onder
andere de evenementen gemaakt voor de
wedstrijden, activiteiten en workshops en
worden andere mededelingen geplaatst. Heb je
geen facebook? Geef het dan even door, dan
zoeken we een andere manier om je van alle
informatie te voorzien.

Contributie voor huidige leden
De contributie wordt per semester verrekend.
Voor aankomend semester (feb 2017 - jun 2017)
bedraagt dit € 75,-.
Voor studenten aan de Tilburg University geldt
een gereduceerd tarief van € 69,- per semester.
De contributie voor huidige leden moet voor
1 maart 2017 zijn overgemaakt.
Als er na deze data nog niet betaald is, heeft het
bestuur het recht je de toegang tot de lessen te
ontzeggen tot je wel betaald hebt.
Contributie moet overgemaakt worden naar
IBAN: NL 72 RABO 0305 0104 09.
Vergeet niet je naam erbij te vermelden en dat
het de contributie betreft.
Mocht je om welke reden dan ook niet voor de
deadline de (volledige) contributie kunnen
voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact op
met onze penningmeester: Matthew Verbrugge.
Zijn contactgegevens vindt je hiernaast. Hij zal
samen met jou kijken naar een oplossing.

Lessen
Elke donderdagavond hebben wij les van 19:30
uur tot 22:00 uur in het Esplanade gebouw
(gebouw E) op het terrein van Tilburg
University. Elke laatste donderdag van de maand
vervalt de les aangezien we dan een
thuiswedstrijd hebben.
Mocht je dreigen niet op tijd te komen, of ben je
helemaal niet in staat om te komen, meld dit dan
even bij jouw docent. Contactgegevens vind je
hierboven.

Groepen
De lessen worden gegeven in twee groepen. Bij
groep Improv(e) maken de leden vooral veel
plezier door middel van improvisatie en
theatersport, ondertussen werken ze ook een
beetje aan zichzelf. Bij groep Play-doh maken de
leden vooral veel plezier door beter te worden in
theatersport en samen aan een voorstelling te
bouwen. Groep Improv(e) krijgt les in de Black
Box en groep Play-doh in de balletzaal.

Wedstrijden en optredens

Workshops

Elke laatste donderdag van de maand hebben wij
een thuiswedstrijd. Tijdens zo’n wedstrijd komt
een andere theatersportvereniging strijden om
de eer. Tijdens een wedstrijd hebben wij, naast 4
spelers, ook extra handjes nodig. Denk aan een
presentator, 3 rechters, een wupper, iemand
voor kaartverkoop en iemand voor het licht.
Wil jij graag een keer spelen of helpen, geef je
dan op bij Annebelle de Groot door een e-mail te
sturen naar wedstrijden@rataplantilburg.nl of
het aan te geven in het event op de ledenfacebook. Mocht je niet mee willen/kunnen
helpen, dan is het uiteraard ook super gezellig
als je naar de wedstrijd komt kijken! Neem
iedereen die je kent mee. Entree voor hen is
slechts € 4,-. Voor TiU studenten slechts € 2,-.
Wedstrijden beginnen om 20:00 uur. Spelers
en helpers aanwezig vanaf 19:00 uur.

Rataplan is in te huren voor workshops en
optredens. Dit wordt vaak gedaan door
bijvoorbeeld bedrijven, scholen en andere
instellingen. Dit is een leuke, maar zeker ook een
belangrijke, inkomstenbron voor
Rataplan. Uiteraard maken wij als Rataplan
gedurende het seizoen kosten en alleen de
contributie dekt deze kosten niet.
Weet jij een organisatie die op zoek is naar een
theatergroep voor workshops o.i.d., neem dan
even contact op, of geef de desbetreffende
organisatie het volgend e-mailadres:
voorzitter@rataplantilburg.nl.
Wil je weten wat Rataplan precies kan
betekenen voor bedrijven en organisaties, vraag
dat dan even aan iemand van het bestuur.

Langeboom

2 feb
9 feb
13 feb

Elke donderdag na de les of thuiswedstrijd gaan
we gezamenlijk wat drinken bij onze stamkroeg
café de Langeboom in het centrum van Tilburg.
Hier kan je lekker rustig zitten en napraten met
andere leden onder het genot van een hapje en
een drankje.

Activiteiten
Elke maand wordt er een gezamenlijke
ledenactiviteit georganiseerd.
Op de ledenactiviteiten kan je lekker
ongedwongen kennismaken en bijkletsen met de
andere leden. Voor de meeste activiteiten zal een
bijdrage gevraagd worden aan de deelnemende
leden.

T-shirts
Tijdens wedstrijden, optredens en workshops
dragen wij een Rataplan T-shirt. Deze T-shirts
zijn voorzien van logo en de naam van de speler.
De kosten van een t-shirt zijn ongeveer € 27,-.
Voor nieuwe leden betaalt Rataplan € 10,- mee
aan het shirt. In de loop van het seizoen zal het
bestuur vragen of je een shirt wilt en welke maat
je hebt. Dan zullen zij de juiste bestellen.

Vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten als er dingen zijn die jou
bezighouden. Alle dingen worden vertrouwelijk
behandeld en tips worden serieus genomen.

Planning komend seizoen

16 feb
23 feb
1 mrt
2 mrt
9 mrt
16 mrt
23 mrt
30 mrt
1 apr
6 apr
13 apr
20 apr
27 apr
4 mei
11 mei
18 mei
19-21 mei
25 mei
1 jun
8 jun
15 jun
22 jun
29 jun
6 juli
7 sept

open les
les
ledenactiviteit: Verstoppertje
bij Joepie
les
Voorstelling: wedstrijd groep
Play-doh
betalingsdeadline huidige leden
les
les
les
les
Voorstelling: wedstrijd groep
Improv(e)
betalingsdeadline nieuwe leden
les
les
Voorstelling: wedstrijd groep
Play-doh
koningsdag TiU gesloten
les
les
Voorstelling: wedstrijd groep
Improv(e)
Rataplan Weekend in RIel
Hemelvaart TiU gesloten
les
les
les
les
Voorstelling: RON! (Rataplan
Only Night)
ALV (Algemene leden
vergadering)
Open les nieuwe seizoen

