HET 5 JAREN PLAN 2020-2024 OP 1 A4
OVER DE ORGANISATIE
< Al het werk wordt uitgevoerd door 5 werkgroepen met een nauwkeurige taakomschrijving
< Elke werkgroep heeft een coördinator, een jaarlijks plan van aanpak en een budget
< 2 x per jaar komen coördinatorenen en bestuur bij elkaar om de gang van zaken te bespreken
< Het bestuur wordt uitgebreid naar minimaal 5 personen
< Het bestuur gaat iets meer op afstand besturen; zet de lange lijnen uit; de werkgroepen zullen
meer zelf vorm gaan geven aan hun werkzaamheden.
OVER DE FINANCIËN
C Er komen veel veranderingen op ons pad waar we pro-actief op moeten reageren
C Nieuwe verdienmodellen gaan ontwikkeld worden
C Verhoging van de kwaliteit van de voorstellingen ö hogere entreeprijzen
C Vergroting van ons publiek ö meer voorstellingen per seizoen
C Eigen producten en voorstellingen maken voor speciale doelgroepen en bedrijven
C Meer verhuur van de ruimtes aan verenigingen
C Er komt een andere aanpak van sponsoring en donaties
C We gaan werken aan het versterken van onze financiële buffer
C De begroting wordt meer opgezet vanuit de plannen en doelstellingen en deze worden
nauwkeuriger bewaakt.
OVER VERHOGING VAN DE KWALITEIT
Er zijn 2 routes die kunnen leiden tot verbeteringen van het culturele aanbod van het OLT en
daarmee voor een vergroting van onze betekenis in het culturele landschap.
1. Vergroting van de variatie van het aanbod.
A. gericht op het binnenhalen van nieuwe publieksgroepen
B. gericht op het verrassen van bekende publieksgroepen
2. Verhoging van de kwaliteit van het aanbod
A. gericht op verrassen van bekende publieksgroepen
Kijkend naar het huidige aanbod, dat vooral op het muzikale terrein ligt, willen we de variatie ervan
verhogen door langzaam maar zeker andere podiumkunsten (Theater, Dans, Poëzie, Film) weer een
vaste plek te geven in het programma.
DIVERSE SPEERPUNTEN
ö Verbeteren van de publiciteit
ö Opzetten van een stevig vrijwilligersbeleid en een goede begeleiding van onze vrijwilligers
ö Vergroten van de expertise bij de vrijwilligers door
ö Op zoek te gaan naar vrijwilligers met specifieke kennis en vakmanschap
ö Bestaande vrijwilligers bij te scholen
ö Verbeteren van de veiligheid en de uitstraling van het theater, met name
ö Overkapping vernieuwen
ö Bewegwijzering aanbrengen
ö Entree updaten
ö Relatie met wandelend en hangend publiek verbeteren
ö Ombouwen van “Engbergen in Lichterlaaie” naar een nieuwe vorm.

