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Doel
De stichting Stage Affairs heeft ten doel:
 het verzorgen van theaterproducties;
 het verzorgen van theaterproducties voor mensen met een beperking;
 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 het organiseren van theaterproducties alsmede
 medewerking te verlenen aan theaterproducties of andere activiteiten georganiseerd
door derden.

Organisatie
Het bestuur van de stichting Stage Affairs is als volgt samengesteld:
Marc Tooten
Voorzitter
Marion de Laat
Secretaris
Walter Beks
Penningmeester
John Rams
Lid / Public Relations en Sponsoring

Voor nieuwe producties worden telkens nieuwe "creatives" gevraagd, of deze melden zich
hiervoor, en voor de uitvoeringen worden altijd audities georganiseerd, zodat de
productieteams altijd wisselen en voor variatie zorgen.
De betrokkenen achter de schermen bij producties zijn professionals en worden ingezet op
vrijwillige basis.
Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stage Affairs ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun
inzet/tijdsbesteding.
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Griemteam Stage Affairs
Een enthousiast team van zeer kundige grimeurs die onafhankelijk functioneren en de
producties van Stage Affairs ondersteunen op het kap- en grimegebied. Het griemteam is
vanaf het begin bij alle projecten betrokken; een team uit eigen kring. Deze aanpak
bevordert de samenwerking en levert een beter resultaat.
Het griemteam is ook voor andere producties en activiteiten in te zetten.
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Activiteiten
Meerdere malen per jaar komt het bestuur bij elkaar om de gang van zaken te bespreken.
Hiervan wordt verslag gedaan; gemaakte afspraken worden vastgelegd.
Producties en evenementen waaraan vrijwilligers van Stage Affairs ondersteuning hebben
verleend:
 Jeugdhofzitting, 2019
 Carnavalsmis, 2019
 FlowerPower op de Vlagheide 2019
 Hofzittingen, 2019
 Carnavalsmis, 2020
Na maart 2020 zijn alle activiteiten stil komen te leggen ivm de corona crisis
Het hele jaar door worden we benaderd door bewoners van Meierijstad voor het gebruik
van onze materialen. Denk daarbij aan kleding, kostuums, accessoires, etc.
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Via onze Facebook-pagina brengen we zoveel mogelijk audities, producties, vacatures en
alles wat met theater, muziek te maken heeft, onder de aandacht. Leden van de groep
kunnen ook zelf een oproep plaatsen.
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