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Je aanwezig bent op de door jouw aangegeven data.
Je dient minimaal 3X per kalenderjaar een opdracht meegedraaid te hebben om lid te
blijven.
Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens te delen met opdrachtgevers van de Stichting
DSSE.
Opdrachten waarbij Stichting DSSE een rol in gespeeld heeft blijven van de stichting en
dienen dan ook via de Stichting uitgevoerd te worden.
Het intellectueel eigendom van het verhaal, spookhuis concepten en karakterontwerp zijn
en blijven eigendom van DSSE, zonder toestemming mag niets van verhaallijn, decor en/of
karakters gepubliceerd of afgebeeld mogen worden.
Een half uur voor aanvang van het evenement dien je startklaar te staan.
Al door het bestuur verkregen beeldmateriaal mag vrij worden gebruikt voor commerciële
of publicitaire doeleinden.
Het is niet toegestaan backstage foto's te maken of te publiceren zonder daarbij eerst
schriftelijk toestemming van DSSE te verkrijgen.
Materialen, kleding en andere zaken die beschikbaar zijn gesteld door de Stichting, mogen
alleen gebruikt worden ten behoeve van activiteiten van de Stichting.
Je tijdens het event de aanwijzingen van het organisatie team opvolgt.
Blijf in het bijzijn van publiek altijd in je rol ook als het bekenden van je zijn of als gasten
voor de tweede keer langs komen.
Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan anders dan in geval van nood.
Als de flashligtwaiver zijn zaklamp aan heeft zijn er bezoekers in nood houdt dan afstand.
Alle interne informatie t.b.v. SOW dan wel DSSE mag nimmer aan derden verstrekt worden.
Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen in het bijzijn van het publiek,
alleen in de daarvoor bestemde ruimte mag gegeten en gedronken worden.
Het is niet toegestaan dat je onder invloed bent van drugs en/of alcohol of dit te gebruiken.
Alle spullen die je hebt gebruikt netjes opruimen en de kleed/werkruimte schoon
achterlaten.
Uitgegeven parkeerkaarten dienen binnen 2 weken na het verlopen van de
geldigheidsdatum of het stoppen als vrijwilliger weer geroutineerd te worden.
Het bestuur biedt een facebook groep aan ter ondersteuning van het evenement.
Andere groepsapps binnen SOW dan wel DSSE worden niet op prijs gesteld.
Behandel elkaar met respect.
We stellen het op prijs als je ons op de hoogte brengt wanneer je op een ander soortgelijk
evenement deelneemt.
Alleen directe vragen, opmerkingen of klachten aan het bestuur worden via
cast@screamoween.nl in behandeling genomen, berichten via Messenger, WhatsApp e.d.
worden niet beantwoord.
Bij het niet nakomen van de spelregels kan dit leiden tot uitsluiting van deelnamen

Takenlijst organisatie team:
Ruud =Voorzitter, Assistent TD, producent, Art & Cast director, Event coördinator, flashligtwaiver.
Anne = Secretariaat, Horeca, PR.

Marcel = Penningmeester, financiën.

Malinda = Algemeen Bestuurslid, Cast begeleiding, Grime, karakterontwerp, planning

Barbara = Algemeen Bestuurslid, Cast begeleiding, Grime, karakterontwerp, planning
Joey = Assistent TD, Event coördinator, Art director, flashligtwaiver.
Chloë = Algemeen Bestuurslid

