Huishoudelijk Reglement van Toneelgroep Papaver
Goedgekeurd door ALV in mei 2013
• Vergaderingen
Ieder jaar wordt er minimaal één Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur
maakt een agenda en nodigt de leden uit. In principe zal er een ALV plaatsvinden nadat de
productie(s) de voorstellingen heeft gehad en voordat een nieuwe productieperiode
aanvangt.
• Regisseur
Het bestuur streeft ernaar een half jaar voor aanvang van een nieuwe productieperiode
(een) regisseur(s) aan te stellen. De regisseur(s) bepaalt met de potentiële spelers en het
bestuur de keuze voor een te spelen stuk(ken).
Het bestuur probeert ervoor zorg te dragen dat de desbetreffende regisseur(s) zich
voorstelt op de genoemde ALV tussen twee productieperiodes in.
• Repetitie- en productieproces
Het bestuur coördineert de praktische zaken rondom de uitvoering van de voorstelling en
kan mogelijk taken delegeren.
• Soorten leden
Papaver kent vier soorten leden:
- Aspirant-leden; leden die in één productie spelen of gespeeld hebben;
- (Volledige) Leden; leden die in hun tweede of latere productie spelen;
- Niet-spelende leden; leden die na hun volledige lidmaatschap (tijdelijk) kiezen voor
het lidmaatschap als niet-spelend lid.
- Ere-leden; als zodanig door de ALV benoemde leden.
• Spelers aantrekken voor een productieperiode
Indien de regisseur(s) en het te spelen stuk c.q. de te spelen stukken bekend zijn en
derhalve het aantal benodigde spelers, worden in eerste instantie de (volledige) leden en
niet-spelende leden benaderd, in tweede instantie (indien er nog geen volledige bezetting
van rollen is) de aspirantleden en in derde en laatste instantie worden geinteresseerden c.q.
niet-leden benaderd. De aspirant-leden en de eventuele andere geinteresseerden zullen
alsdan deelnemen aan (een) audities(s).

Er wordt door het bestuur naar gestreefd dat alle (volledige en niet-spelende) leden die in
een productie willen spelen ook daadwerkelijk kunnen spelen.
• Werving nieuwe leden
Wanneer de keuze voor een stuk is gemaakt, worden ten behoeve van die productie
nieuwe leden geworven. Dit kunnen bestaande leden zijn, maar, indien het stuk dat vraagt,
ook nieuwe leden. In het geval dat nieuwe leden nodig zijn worden deze, in principe,
geworven door middel van een auditie.
• Contributies
Wijzigingen van het contributiebedrag dienen in de Algemene Ledenvergadering worden
goedgekeurd.
• Ereleden
Ereleden worden voorgedragen door het bestuur en bij goedkeuring in de Algemene
Ledenvergadering benoemd. Ereleden worden uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering en hebben gratis toegang tot voorstellingen van Papaver.
• Kascontrole
Jaarlijks benoemt het bestuur in de Algemene Ledenvergadering een kascommissie.
• Bestuurswisselingen
Jaarlijks stelt het bestuur minimaal één bestuursfunctie herkiesbaar en maximaal twee
bestuursfuncties van het dagelijks bestuur.
• Kortingen bij voorstellingen
Vrienden (c.q. donateurs) krijgen korting bij de voorstellingen.
• Vrijkaarten
Zoals gezegd krijgen ereleden een vrijkaart.
Daarnaast krijgt de pers, de jury van de LFA en indien een student van de toneelacademie
een regie doet, beoordelende docenten van de toneelacademie vrijkaarten.

