
Besluitenlijst van de eerste vergadering LARP
SPIRIT

Aanwezigen: Anneloes, Boris, Mart, Job

Thema: Prijzen
We hebben enkele lessen die we meenemen in de nieuwe prijzen

● Inkoop was overdadig, vooral voor Taverne. In praktijk  was ons budget per maaltijd
afwijkend tov die van de koks en dus de praktijk.

● Er is behoefte aan een “Crewprijs”
● Minder verschillende tickets, liever 1 met optie voor flexibiliteit als deelnemers er om

vragen
● Een basis van gratis eten en drinken is nodig
● Kleine beurs kan waarschijnlijk op 20% door donaties
● Vegetarisch eten behouden

Besluiten op basis van deze lessen
● Meer geld voor eten (18 euro in totaal)
● Brood,kaas,ham,tosti,zoet beleg,water,limonade,thee,koffie gratis beschikbaar
● Prijs voor vroegboekkorting ticket (1 nov - 31 dec) 80 euro
● Prijs voor regulier ticket (1 jan - 31 maart) 90 euro
● Prijs voor aan de poort ticket (na 1 april) 95 euro
● Op bovenstaande tickets is kleine beurs van 20% van toepassing
● Vrijwilligers die door het bestuur als Crew worden aangewezen krijgen een ticket

voor 20 euro

Thema: Beleid
Het document is unaniem vastgesteld en zal zsm gepubliceerd worden.

Thema: Commissies
● Plot heeft geen extra acties nodig
● SB gaan uitnodigen voor gesprek uit naar Johan en Wouter T
● Prep zal nadenken over een ondersteuning
● Inschrijvingen van NPC/DPC worden ergens toegankelijk bijgehouden.
● Prep en OC gaan nadenken over Vechten op Weerklank vorm te geven
● Prop en Taverne moeten een budgetpersoon aanwijzen
● Prop heeft veel taken en kan extra personen gebruiken. Volgende week zondag is

een bijeenkomst georganiseerd.
● Taverne en Koks krijgen duidelijkheid over aanspreekpersoon
● Taverne kijkt uit naar een extra persoon, we gaan gesprekken voeren met T en

Chani.
● Koks adviseren we minder gangen. We kijken wie nog graag koken.



● OC kijkt naar porto’s
● OC is verantwoordelijk voor thema Veiligheid. Ging goed en behoeft geen

aanvullingen. Toch kiezen we voor het mogelijk organiseren van workshops rond
(sociale) veiligheid.

Thema: communicatie
● We hebben 1 fysieke bijeenkomst per maand
● Bij mindere beschikbaarheid communiceren bestuursleden dat onderling en tijdig.
● Sprint meetings zijn de eerste van de maand.

○ September wordt Trello opruimen
○ Oktober bespreken voortgang magie/trello/etc

● Spelers moeten communicatie ontvangen
○ Discord berichten met bijvoorbeeld website update (talen, missende volken)
○ Nieuwsbrief met bijv

■ NPC/DPC uitleg
■ Data
■ Prijzen
■ Inschrijvingen open
■ Iets vanuit Prop
■ Blog/Film
■ Teaser
■ Voedselbesluiten
■ Gameplay aspecten die gaan komen

○ KCH met extra vragen
○ Figurantendag 1 maand voor de LARP?

Thema: Prioriteiten
● Inschrijvingen
● ANBI/Rabo
● Website info

○ Onthutsende aanpassingen
○ Ongepubliceerde volken
○ Talen
○ Kaarten

● Props & kleding
● Economie & KCH
● Cursussen (eigen normen en waarden vs karakter n&w / bleed; Veilig/Weerklank

vechten)
● Nieuwsbrief
● Johan & Wouter vragen
● Prioritijdpad opstellen


