
Teleraaf: Call 47

 

Beste Ravenskeeper,

Bijgaand de zomereditie van de Teleraaf. Hierin:

Stukje van de voorzitter
Aankondiging inschrijving Call 47
Interim HSL aan het woord

Stukje van de voorzitter

Zo, Call 46 zit er weer op, maar er is geen tijd om stil te staan, want Call 47 is alweer in
aantocht en na het lange wachten op de vorige call lijkt Call 47 al bijna volgende week
te zijn! Toch is het goed om even de balans op te maken. Allereerst was het superleuk

om zoveel mensen eindelijk weer te zien en zijn we uiteraard super dankbaar voor
iedereen die het evenement mogelijk heeft gemaakt!

 
Ondertussen zijn de evaluaties van het evenement binnen en zijn we aan het kijken wat
er goed ging en wat er beter moet, en ja, het intropraatje had korter gekund 😉. Niet
geheel onverwacht zijn er ook een hoop vragen en opmerkingen op het regelsysteem en
omdat een enquête niet elke mogelijke vraag kan ondervangen, hebben we besloten om

weer 1 a 2 SLAMERRRs (Spelleider Ask Me Anything) organiseren en met als doel een
klankbord te zijn voor de leden over hoe we moeten omgaan met het regelsysteem. De

data van de SLAMERRRs volgt zodra we weten wanneer één of meerdere SL’s beschikbaar
zijn. Praat mee! Zeker als je de enquête niet hebt ingevuld, want we vinden ook jouw

mening belangrijk.



 
Aan het einde van het evenement hebben we afscheid genomen van Michel als HSL, hem
zien we in september weer terug als speler. Michel bedankt en geniet van je nieuwe rol!

Ondertussen hebben een opvolger voor Michel gevonden in de vorm van Michael
Blommaert. Hij zal in ieder geval voor het komende evenement als Interim-HSL optreden
en brengt een bak aan ervaring en creativiteit mee! Wij wensen hem dan ook veel succes

met zijn nieuwe functie!
 

Verder gaan we helaas ook afscheid nemen van onze penningmeester Mirthe. Zij moet
helaas om persoonlijke redenen stoppen, haar taken worden tijdelijk overgenomen door
Robert. Dus ook aan Mirthe heel veel dank voor haar inzet en toewijding! Dit alles leidt

er wel toe dat we in het bestuur nog maar drie mensen over hebben en voor het komend
jaar zeker een paar nieuwe mensen nodig hebben en dit geldt voor meer functies.

 
Dus, zie je het zitten om ook buiten de evenementen een bijdrage te leveren aan Keep,
neem dan contact met ons op, dan kijken we samen naar wat je zou willen doen en waar

de mogelijkheden liggen.
 

Aankondiging inschrijving Call 47

Call 47  zal plaatsvinden op 16-18  september 2018. De EERSTE  inschrijving voor Call

47 wordt geopend op Maandag 11 juli om 20.30
 
Wie mogen zich op  11 juli inschrijven?

Figuranten met vroegboek korting
Hoofd EHBO
Vertrouwenspersonen
Spelleiders
Barpersoneel voor het gehele weekend
Alle op- en afbouw mensen. (opbouw is  vanaf donderdagochtend aanwezig,
afbouw tot en met maandag aanwezig)
Logistiek
Bestuursleden

Naar aanleiding van de ingeschreven figuranten kunnen we de spelers
inschrijving op 2 augustus openzetten voor alle leden van 2022. Mochten er daarna nog
plekken over zijn dan volgt er een open inschrijving.
 
Een voltooide inschrijving bestaat uit een inschrijving via de webshop  + lidmaatschap
2022 via de webshop. Als je niet in staat bent om gelijk te betalen, neem dan vóór 11
juli contact op met de penningmeester om een betalingsregeling te treffen. Zonder
betalingsregeling of volledige betaling, is de inschrijving niet geldig.
 
 



Hopelijk tot Call 47!
 
 
 

Interim HSL aan het woord

Hallo people of Ravenskeep, tijd om mezelf eens voor te stellen. Ik ben Michael
Blommaert en in het recente verleden hebben jullie me wel eens voorbij zien komen als
de Maestro Magnifico Leonardo, ofwel die grote kerel met die horens op zijn hoofd en de
toneelstukken. Ik loop al een tijdje rond bij onze vereniging en heb me met van alles en
nog wat bemoeid rondom het reilen en zeilen van ons mooie Ravenskeep.
 
Toen Michel aangaf dat hij zijn rol als HSL neer zou gaan leggen en zocht naar een
opvolger, en er niet gelijk iemand opstond die het wilde oppakken, had ik er een
tweeledig gevoel bij. Aan de ene hand voelde ik me geroepen om die rol over te nemen
zodat de vereniging gewoon weer door kon gaan, maar tegelijk voelde ik ook heel sterk
dat de plek van HSL overgenomen zou moeten worden door “jong bloed”. Na wat overleg
met het bestuur en met Michel heb ik daarom gekozen om mij kandidaat te stellen voor
een tussenvorm waarbij ik de rol tijdelijk op me neem tot er een goeie kandidaat komt
die het stokje kan overnemen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er genoeg talent
rondloopt binnen onze vereniging en ik wil met liefde met dat jonge elan samen aan de
slag om te werken aan de toekomst van Ravenskeep.
 
En voor de mensen die me helemaal niet kennen: wie is dan die Michael Blommaert en
waarom denkt hij dat hij dit allemaal kan? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden,
neem ik jullie graag mee naar een moment ver vervlogen in tijd, en naar een bungalow
tent op het IC terrein tijdens Summoning I. Daar, op een zondagnacht, lagen Michel en ik
naast elkaar en spraken de gevleugelde woorden: “we kunnen dit beter en goedkoper”.
En vanuit die instelling en overtuiging volgde op een gegeven moment de eerste
Ravenskeep, toen nog onder de naam Moots in plaats van Call. Inmiddels had ik de rol
van spelleider bij de Summoning op me genomen en als secretaris en spelleider bij ons
vers opgerichte Ravenskeep.
 
En vanuit daar zouden vele jaren volgen als spelleider en speler, als organisator van
andere evenementen, en als hardwerkende vrijwilliger bij verschillende verenigingen. En
ach, daarnaast was er ook nog het “gewone” leven als HR consultant en vader van twee
fantastische kinderen dat me genoeg heeft geleerd over eigenaarschap en
verantwoordelijkheid en andere levenslessen.
 
Kort en goed, ik ga met liefde voor jullie allen en onze vereniging aan de slag om samen
met ons team van spelleiders in de stijl van mijn illustere voorganger weer mooie Calls
te organiseren. We hebben alweer mooie ideeën over Call 47, waarin we IC in zullen
gaan spelen op de heugelijke OC aanleiding van ons 25-jarige lustrum. Jullie kunnen
rekenen op een mooi feestje met de nodige complicaties en wellicht ook toch nog een



toneelstuk van het Koninklijk Toneelgezelschap “De Blauwe Roos”.
 
Verder wil ik iedereen van harte uitnodigen die geïnteresseerd is om voor Ravenskeep
iets te betekenen in de rol van (hoofd) spelleider om met mij contact op te nemen. Ik ga
met liefde het gesprek met jullie aan om te overleggen wat jullie al kunnen doen en
eventueel ook om talent te ontwikkelen binnen ons team. En om samen te werken
richting een solide fundering om de IC- organisatie te zijner tijd over te dragen aan mijn
opvolger.
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Voorzitter: Martin Hillenga - voorzitter@ravenskeep.nl
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 Secretaris: Vera Groot - secretaris@ravenskeep.nl
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Hoofd Spelleider (HSL): Michael Blommaert - hsl@ravenskeep.nl / IC@ravenskeep.nl
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