
 

 

 

 

 

 
 
 
Datum volgende evenement 
Op zondag 6 maart 2016 organiseren wij het vijfde evenement van 
Artago. Ook deze keer mogen wij weer gebruikmaken van het terrein 
van recreatieplas ‘de Meent’ in Beusichem. De aanvang is weer om 
10 uur, het spel duurt tot vier uur en daarna ruimen we gezamenlijk 
op. Inschrijven is nog niet mogelijk. Zodra dit kan ontvang je gelijk 
een email van ons. 
 
Foto’s 
De foto’s van Artago 4 staan op de site. Mocht er een foto van jezelf 
opstaan die je toch liever niet op het web hebt staan, laat dit ons dan 
weten, dan kunnen wij dit veranderen. 
 
Terugblik op 2015 
In november 2014 was onze eerste test evenement. Met 12 
deelnemers een klein evenement, maar wel één met veel plezier en 
enthousiasme om mee verder te gaan. Daarom hebben we in 2015 
drie evenementen gehad, waarbij niet alleen de organisatie 
verbeterde, maar ook het spel dat de kinderen zelf maakten. We 
hebben de kinderen zien groeien. In het begin waren zij vooral gericht 
op zwaardvechten, maar we zien steeds meer het echte rollenspel 
naar voren komen. We zijn trots op de kinderen, maar ook trots op de 
figuranten en vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. En 
natuurlijk ook een beetje op onszelf, want we hebben er hard voor gewerkt. 
In 2015 hebben we drie keer een promotieactiviteit gedaan op grote fantasybeurzen. We organiseren (samen 
met jongerenvereniging Expiatio) een korte queeste, waarin we kinderen laten zien wat LARP is. Hierdoor 
komen er nu kinderen uit het hele land naar Artago. Daarnaast is er twee keer een kostuum en karakterdag 
geweest, waarbij we met verbazing hebben gekeken hoe snel er mooie kostuums gemaakt en uitgebreid 
worden. Niet alleen het maken van het kostuum komt het spel ten goede, maar ook het leren kennen van 
elkaar en samen plannen maken. 
Een zeer belangrijke stap dit jaar was het worden van een stichting. We staan met onze naam en statuten bij 
KvK geregistreerd met het nummer 64060594. Het bestuur bestaat nu officieel uit; Marjolein Lentink als 
voorzitter, Caroline Uiterwaal als penningmeester, Manda Zijderlaan als secretaris en Arvid van Ulzen en 
Michel Brand als algemene bestuursleden. Ook hebben wij vanaf heden een eigen bankrekeningnummer, 
zodat de betalingen vanaf nu niet meer via een persoonlijk rekeningnummer verwerkt hoeven te worden.  
 
Toekomstplannen 
In 2016 hebben we onszelf ten doel gesteld te groeien in kwaliteit. Kwaliteit van zowel het spel, de 
informatievoorziening en de begeleiding van het spel. Wij verwachten dit te bereiken door: 
 

 Maximaal 35 spelers toe te laten per evenement: 
Wij hebben gemerkt dat de kinderen die vaker zijn geweest sneller in hun rol komen, meedoen met het 
plot of hun eigen spel opzoeken. Nieuwe kinderen hebben hierin meer sturing en gemakkelijker plot 
nodig. Wij streven ernaar om de bestaande spelers te behouden, zodat het plot dat meerdere 
evenementen speelt goed begrepen wordt. Alleen als het aantal inschrijvingen van bestaande spelers 
hoog is, laten wij meer dan 35 kinderen deelnemen. 

 De kostuumdag en karakterdag te blijven organiseren:  
In 2016 willen wij kostuum en karakterdagen blijven organiseren. Wel is het nodig om hiervoor een 
onkostenvergoeding te gaan vragen, omdat wij de ruimte en de materialen niet meer gratis of goedkoop 
kunnen gebruiken. Omdat de knutseldagen wel echt iets zijn dat Artago uniek maakt en mooie 
resultaten oplevert, willen wij dit wel blijven houden mits er voldoende aanmeldingen zijn. 
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 Drie evenementen in het jaar te blijven organiseren: 
Wij blijven drie evenementen per jaar organiseren. Dit blijft rond februari/maart, voor de zomervakantie 
en begin november. De precieze datums kunnen wij helaas niet voor het hele jaar bepalen. Wij zijn 
afhankelijk van andere grote LARP evenementen in Nederland. Als er een evenement samenvalt met 
Artago, dan hebben wij niet genoeg vrijwilligers en figuranten. Pas als zij hun datums bekendmaken, 
plannen wij Artago. 

 De informatieverstrekking te verbeteren:  
Uit de enquêtes kwam naar voren dat (met name nieuwe) spelers en ouders soms niet weten wat hen 
te wachten staat. Ook wordt de inschrijving als lastig ervaren. Deels kunnen wij hieraan iets veranderen 
en gaan dat doen. Wij gaan de website verbeteren. Wij gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn om 
een applicatie te integreren om met Ideal te betalen en direct na de inschrijving een bericht te krijgen 
met alle informatie over de inschrijving. De informatie die wij per email sturen zal veranderen. Wij zullen 
de belangrijkste informatie per email versturen en alle andere handige informatie als een bijlage 
(evenementengids) meezenden. Dit is vooral voor nieuwelingen handig. Als u verdere suggesties heeft 
voor de website of de emailcorrespondentie, dan horen wij dit graag.  

 De IN/UIT-check te veranderen: 
De ontvangst op het evenement willen wij gestructureerde laten verlopen. De in- en uitcheck zal in het 
geheel aan het begin van het terrein zijn, zodat je niet naar meerdere plaatsen hoeft. Helaas zien wij 
geen manieren om de in- en uitcheck sneller te laten verlopen, omdat we het wel belangrijk vinden dat 
wij controleren of alles klopt. 

 
Zomerevenement van 2 dagen, hoe denkt u hierover? 
Een ver toekomstplan is het organiseren van een tweedaags evenement in de zomer van 2017. Of dit plan 
doorgaat hangt af van de animo. Daarover zullen wij in het komende jaar vragen stellen tijdens de enquête. 
Slaapplekken, eten en drinken en verantwoordelijkheid zijn vraagstukken die daarbij gelijk op komen. Hierover 
verneemt u in het komende jaar steeds meer. Mocht u daar nu al een duidelijke mening/vragen/zorgen over 
hebben dan ontvangen dit graag via de mail. 
 
Financiën 
Op dit moment heeft Artago een gezonde kas. We hebben meevallers gehad, omdat wij als startende 
organisatie rekwisieten, boodschappen en terreinen goedkoop of gratis mochten gebruiken. Vanaf nu zullen 
wij moeten gaan investeren in het aanschaffen van eigen materialen. Daarom wordt de evenementprijs in 
2016; 

 Spelers €17,50 bij voorinschrijving, €20,- bij late inschrijving 

 Figuranten €5,- 

 Figuranten in opleiding €10,- 

 Vrijwilligers €0,-  
 
Wij begrijpen dat dit voor ouders met meerdere kinderen een tegenvaller is, maar hopen op uw begrip 
hiervoor. Wij overwegen om een jaarpakket in te voeren, waarbij je aan het begin van het jaar voor 3 
evenementen betaald en €5,- korting krijgt. Echter kunnen wij de data van de evenementen niet vooraf bekend 
maken, dus weten niet of hier interesse in is. Dat zal in 2016 duidelijk worden. Als u vragen heeft over de 
financiën of het financieel overzicht wil inzien, mail dan gerust naar artagolarp@gmail.com. 
 
Samenwerking met Expiatio 
Expiatio is een LARP vereniging voor jongeren van 12 tot met 18 jaar. Zij steunen het initiatief dat wij als 
Artago hebben genomen en hebben meegedacht in het opstarten. Elk evenement mogen wij voor een klein 
bedrag spullen lenen, omdat wij hier zelf nog niet over beschikken. Daarnaast werken we samen voor tijdens 
de promotie activiteiten op de fantasybeurzen. Van 8-10 april organiseren zij alweer hun 20

e
 evenement. Wij 

zouden het leuk vinden om met een groep van Artago naar Expiatio te gaan. We kunnen dan met zijn allen 
een achtergrondverhaal verzinnen en personages creëren. Als volwassen spelen we daar niet, maar we 
kunnen jullie wel op weg helpen het spel in. Als je 12 jaar of ouder bent en je hebt interesse om mee te gaan, 
laat dit dan aan ons weten. Bedenk wel dat je bij Expiatio 1 of 2 nachten overnacht en er (avond) eten voor je 
wordt geregeld. Daardoor zijn de kosten hoger en ben je langer van huis. Overleg dus goed met je ouders of 
je dit (nu of over een paar jaar) mag. Meer informatie over de vereniging kan je vinden op www.expiatio.nl. 
 
Vooruitblik volgende nieuwsbrief 
In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie vertellen over de inschrijving voor Artago 5, geven we een leuke 
kostuumtip en laten we jullie weten hoe we het leermeestersysteem in het spel voortaan zal zijn. 
 

Namens het bestuur wensen wij jullie een  
creatief, actief, gezellig, mooi en fantasierijk nieuwjaar! 
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