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Inleiding  
Om de 2 jaar brengt de stichting Repelsteeltjes Zundert een theaterproductie met jongeren op de 
planken. Het jaar 2018 was een bijzonder jaar, vanwege het 20-jarige bestaan van de stichting. Om dit 
jubileumjaar te vieren, werd gekozen voor hetzelfde verhaal als waar het 20 jaar geleden allemaal 
mee begon: “Repelsteeltje”. 
 
Repelsteeltjes is een sterke organisatie met een gezonde bedrijfsvoering, die al jaren goed draait op 
de inzet van vrijwilligers en bestuur. Na 20 jaar werd het voor een aantal bestuursleden echter tijd om 
het stokje over te dragen. Het nieuwe bestuur bekijkt met een frisse blik de doorstart van de stichting, 
te beginnen met het realiseren van een productie voor 2020.  
 

Activiteiten 
Repetities met spel, dans en zang 
De eerste repetitie startte op vrijdag 7 september, waarbij de voorlopige rolverdeling bekendgemaakt 
werd en de scripts werden uitgedeeld. De (in totaal) 26 repetities vonden plaats op vrijdagavond van 
19:30 tot 22.30 uur bij ‘t Stokperdje. We startten dit seizoen (september 2017) met 26 deelnemers in 
de leeftijd van 11 t/m 20 jaar, 8 personen in het creatieve team en 3 bestuursleden. Naast dit 
kernteam van 11 personen waren ongeveer 50 vrijwilligers betrokken bij de productie van 2018.   
 
Naast de reguliere repetities vonden er een generale repetitie plaats, een technische doorloop en een 
paar doorspeelzondagen die buiten dat ze nodig zijn voor de voorstelling ook bijdragen aan de binding 
van de groep. 
 

“Het leukste van meespelen?... Je krijgt hier veel nieuwe vrienden en ook doordat je op 
elkaar leert inspelen, leer je je medespelers veel beter kennen." 

 

Voorstellingen “Repelsteeltje” 
Er zijn in het jaar 2018 maar liefst vier uitvoeringen van ‘Repelsteeltje’ geweest, verdeeld over 2 
weekends. Deze waren te zien in CultuurCentrum Zundert/ Bij ons… in Zundert op 14, 15, 20 en 21 
april 2018. Er zijn in totaal 655 betalende bezoekers geweest.  
 

Reünie 
Na de voorstelling van zaterdag 21 april 2018 werd een reünie gehouden. Alle (oud-)deelnemers die 
in een van de producties van 1998 t/m 2016 meegewerkt hadden, waren uitgenodigd. Het was een 
mix van spelers, bestuursleden, bandleden, creatieve teamleden, vrijwilligers uit diverse werkgroepen, 
kortom iedereen die betrokken was geweest bij een productie. Na het maken van een overzicht 
kwamen we uit op ongeveer 1000 namen, waarvan 520 unieke namen.  
 

 “Eens een Repel altijd een Repel!..” 
 
Voor de reünie-avond werd een band samengesteld met (oud-)Repelmuzikanten. De band liet tijdens 
de avond een mix van ‘bekende’ Repelnummers horen. De liedjes werden gekoppeld aan een quiz en 
waren daarnaast bedoeld om iedereen gezellig mee te laten zingen. Oud-spelers konden bovendien 
hun solo in een lied nog één keer performen. Daarnaast kwam Bas Stoffelen draaien als DJ.  
 
Het was een druk bezochte avond. Onder het genot van een drankje zijn mooie herinneringen 
opgehaald! 
 

Uitje Efteling 
Als afsluiting van het seizoen organiseerde Repelsteeltjes een uitje naar de Efteling op zaterdag 22 
september 2018. Zo’n 50 mensen vanuit de spelersgroep, bestuur en creatieve team vertrokken die 
dag vanuit Zundert naar de Efteling voor een gezellig dagje uit. Een positieve afsluiter met deze 
groep! 
 

 “Ik weet nu al zeker dat ik over 2 jaar weer mee ga doen” 



 

Communicatie en promotie 
Om bekendheid te genereren voor Repelsteeltjes, voor zowel deelnemers voor het nieuwe seizoen als 
voor bezoekers van de voorstellingen, maakten we gebruik van online en offline publicaties via 
flyers/posters, onze website www.repelsteeltjes.com (inmiddels: www.repelsteeltjes.nl) en onze 
facebookpagina www.facebook.com/repelsteeltjes.  
 
Buiten onze eigen kanalen hadden we een aantal keer een geplaatst bericht in de Zundertse Bode en 
volgde er in juni 2018 een speciaal artikel in Glossy 100% Zundert ten aanzien van het 20-jarig 
bestaan van Repelsteeltjes.  
 
Voor de registratie van genodigden/belangstellenden van de reünie werd een digitaal formulier 
gemaakt, waarop iedereen zich kon inschrijven. Dit werd automatisch gekoppeld aan het speciaal 
aangemaakte mailadres: reunie@repelsteeltjes.com. 
 
Voor de interne communicatie werd voor het eerst gebruik gemaakt van een whatsapp-groep met de 
spelers.  
 

Organisatie  
Evaluatie 
Na een prachtige voorstelling volgt op 25 mei 2018 de evaluatie van Repelsteeltjes 2018 met het 
vooruitblik naar het productiejaar 2019/2020. Bij deze evaluatie zijn namens het bestuur Ad 
Adriaansen, Rika de Bruin en Annemiek Schrauwen aanwezig en namens het creatief team Kelly 
Vermeiren, Eveline Sand, Bas Adriaansen en Tim Hereijgers. Daarnaast zijn tijdens deze avond 
Wouter Marijnissen en Joris Jochems aangeschoven met als speciale reden om het nieuwe bestuur te 
introduceren.  
 
De productie werd goed geëvalueerd. De keuze voor het stuk en de wijze waarop dit was aangepast -
geheel in de stijl van Repelsteeltjes - werd door iedereen ervaren als positief. Omdat er binnen dit stuk 
ruimte was voor verschillende rollen uit voorgaande producties, werd het een echte jubileumproductie. 
Tijdens de productie verliep alles volgens planning en er was een fijne samenwerking tussen het 
bestuur en het creatieve team. Daarnaast zijn we trots op het feit dat we zoveel vrijwilligers wisten te 
betrekken bij deze productie.  
 
Voor wat betreft de verbeterpunten merkten we het volgende op:  

- de PR van Repel was de afgelopen tijd minimaal. Hierbij werd ook genoteerd dat de website 
anno 2018 behoorlijk verjaard is.  

- De mogelijkheid om aan het begin van de repetities workshops aan te bieden met elementen 
van spel, dans en zang zou een mooie brug zijn naar een rolverdeling en een goede 
kennismaking met de groep. 

- Het is prettig om te werken met een repetitieschema dat aangehouden wordt zodat alle 
benodigde facetten van het maken van een productie aan bod komen. We moeten ervoor 
zorgen dat er tijdens de repetities voor iedereen een rol/functie is (dat er altijd wat te doen is).  

- Professionalisering van regie is nodig.  
 

Wisseling bestuur 
Voorafgaand aan het productiejaar 2017/2018 had het bestuur aangegeven na 20 jaar te willen 
stoppen. Na verschillende personen gevraagd te hebben, leek het er echter op dat er zich geen nieuw 
bestuur zou aandienen en dat Stichting Repelsteeltjes misschien zou stoppen met bestaan na de 
voorstellingen van 2018.  
 
Na de laatste voorstelling op 21 april neemt het bestuur afscheid. Er volgt een besloten emotioneel 
samen zijn met spelers, band, creatief team en vrijwilligers op het podium tussen het decor van 
‘Repelsteeltje’. Als afscheidscadeau werd de drie bestuursleden een eenmalige uitgave van het boek 
'Niemand weet..' aangeboden; een overzicht van 20 jaar Repelsteeltjes met daarin interviews en 
foto’s.  
 

http://www.repelsteeltjes.com/
http://www.repelsteeltjes.nl/
http://www.facebook.com/repelsteeltjes
mailto:reunie@repelsteeltjes.com


 

 “Het was een totale verrassing en een prachtig cadeau!”  
  
Gelukkig bleken op het laatste moment een aantal oud-Repels bereid om een plaatsje binnen het 
bestuur in te nemen. Zij gebruikten het productiejaar 2017/2018 als overgangsjaar naar het 
productiejaar 2019/2020. Inmiddels is er een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit: Joris 
Jochems (voorzitter), Bas Adriaansen (penningmeester), Annemiek Schrauwen (secretaris), Wouter 
Marijnissen, Tim Hereijgers en Dominique Antonissen.  
 

 “Stoppen met Repelsteeltjes, daar doen we voorlopig niet aan!” 
 

Financiën 
De jaarrekening laat zien dat Stichting Repelsteeltjes het boekjaar positief heeft afgesloten. We zijn 
een financieel gezonde stichting. Repelsteeltjes ontvangt jaarlijks subsidie van de Gemeente Zundert. 
Daarnaast werden voldoende inkomsten gegenereerd uit de kaartverkoop van de voorstellingen en 
werden we ondersteund door andere diverse initiatieven/ sponsoren uit de regio. Denk hierbij aan een 
Rabobank clubsupport, een sponsoring van lokale ondernemers zoals Bolle Buiken voor representatie 
(samen eten tijdens in de week van de voorstellingen) en Multimate Zundert (voor materialen decor).  

   
Toelichting op een aantal activiteiten 

- Voor deelname aan de reünie werd geen entree gerekend. Bezoekers werden geacht de 
kosten voor consumpties voor eigen rekening te nemen. Mede doordat de reünie aansluitend 
aan een voorstelling plaatsvond, werden hiervoor geen aparte kosten gemaakt.  

- De kosten van de entree voor het uitje naar de Efteling waren voor iedereen voor eigen 
rekening. Het busvervoer werd wel door Repelsteeltjes geregeld en betaald evenals het 
avondeten.  

 

Vooruitblik 
2018 was een jaar waarin veel gebeurde voor Stichting Repelsteeltjes. Vanaf 2019 is een nieuw 
bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur kan goed beginnen vanwege de goede naamsbekendheid 
die Stichting Repelsteeltjes in 20 jaar heeft opgebouwd in de gemeente Zundert.  
 
Deze nieuwe start is echter ook een goede reden om de organisatie eens goed onder de loep te 
nemen en op te frissen waar nodig. De tijd waarin we leven is de afgelopen 20 jaar behoorlijk 
veranderd. Onze doelgroep past zich bovendien snel aan op trends, hypes en (digitale) 
ontwikkelingen. Tijd voor een aantal aanpassingen: in organisatie en bestuur, qua 
communicatiemiddelen en -kanalen én qua productie. Het belangrijkste doel blijft uiteraard om 
theaterproducties met Zundertse jongeren te realiseren.  
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