
Betreft: opheffing theatercommissie 
 
Geachte aanwezige leden, 
 
Zoals de meeste van jullie wel weten, zal er komend jaar stevig gesnoeid worden in het aantal actieve 
commissies van VIP. Hierdoor sneuvelt zo ook de theatercommissie, beter bekend als de Theun. Toen dit 
nieuws ons enkele maanden geleden bereikte, hebben we dit schoorvoetend geaccepteerd, maar na het 
overdonderende succes en de lovende reacties zijn wij toch van mening dat er gevochten dient te worden voor 
onze Theun. Wij zijn van mening dat de Theun een blijvend plekje verdient binnen VIP. We hebben de volgende 
redenen op een rijtje gezet om het bestuur te overtuigen: 
 

• Allereerst het enorme succes in opkomst en kaartverkoop. De eerste 120 kaarten waren binnen enkele 
dagen uitverkocht. De extra 60 kaarten die we daarna hebben aangeboden waren zelfs binnen enkele 
uren weg, waarna er nog steeds mensen wanhopige Facebook berichten plaatsten in de hoop een 
kaartje van een ander te bemachtigen! Wij durven te stellen dat geen enkel ander VIP evenement dit 
jaar zo snel 200 kaarten heeft verkocht. Bovendien waren alle bezoekers ontzettend enthousiast. Het 
lijkt ons dan ook krom om het meest populaire evenement niet meer te organiseren in een tijd waarbij 
VIP het zwaar heeft omdat veel evenementen niet goed bezocht worden. De commissie heeft het stuk 
dit jaar sinds tijden weer laten opvoeren en met de kennis die we hebben opgedaan kunnen we het 
volgende stuk zelfs nog groter en beter maken. 

 

• Ten tweede: een theatercommissie is uniek voor onze studie vereniging. Tot zover wij konden 
natrekken hebben alleen de verenigingen van psychologie en geschiedenis een theatercommissie. In 
een tijd dat VIP moeite heeft nieuwe leden te trekken, is het juist aantrekkelijk iets unieks te hebben en 
iets wat ons profileert van andere verenigingen. Onze spelers zijn enorm enthousiast geworden van 
onze commissie en genoeg eerstejaars zullen dat ook zijn, en wellicht via deze weg makkelijker het 
mooie VIP leven worden in gezogen. 

 

• Ten derde: de theatercommissie zit in geen enkel vaarwater van een andere commissie. Het is 
begrijpelijk dat de meeste commissies hun commissie willen terug zien volgend jaar, maar veel 
commissies lijken nou eenmaal op elkaar waardoor het logischer is dat ze afvallen. Echter, er is geen 
enkele commissie dat vergelijkbaar werk doet als de Theun, en dus ook geen publiek weg trekt van 
andere evenementen.  

 
Wij vinden dat de Theun komend jaar en de jaren erop moet blijven, en we vragen de aanwezige leden daarom 
om hun mening te geven. Naar ons idee was iedereen enthousiast om de Theun volgend jaar weer terug te zien 
op het podium.  
Mocht er toch besloten worden om de Theun niet te houden als blijvende commissie, dan willen we bij de leden 
nog benadrukken dat je het kan indienen bij het ideeënfonds waardoor het een flexie wordt. Echter vinden wij 
natuurlijk dat de Theun een blijvende commissie moet blijven. 
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