Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
11 oktober 2012
Datum:
Locatie:
Aanvang:
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11/10/2012
Vergaderzaal 3, Vrijhof te Enschede
19:30

Aanwezig: Jasmien de Vette (voorzitter 1e helft), Keith Davelaar (notulist 1e helft,
schaduwnotulist 2e helft), Melissa Martos, Vincent Kroeze, Randy Klaassen, Maurice Krielaart
(voorzitter 2e helft), Hanneke Keijzer (schaduwnotulist 1e helft, notulist 2e helft), Bart Lenderink,
Eefke van Eden, Emilie Klaver, Nicole Rommens, Frank Halfwerk, Thomas van den Berg,
Véronique Wendt, Sipke Witting, Lina Baranowski, Ruud van Leuteren, Hannah van Scheepen,
Paul van Leuteren, Wiljan Harder, George Onderdijk, Jan Jaap Kempenaar, Tineke de Vries, Mark
Weirath (vc) Amber Bongaerts (apollo), Jelle Jan Bankert, Thijs Timmer-van der Stam, Elisa Reim
1. Opening
Jasmien opent de vergadering om 19.43 u
Speciaal welkom voor Amber (Apollo) en Mark Weirath (Vrijhof Cultuur)

15

2. Mededelingen
20

Afmeldingen: Simone van Balen, Robert-Jan Doll, Rob Vromans, Jinhua Dekker, Mathilde
Hermans, Tjibbe van der Laan, Annerieke Wouda, Mathijs van de Zande, Luuk Pasman, Anna
Nielsen, Hannah Volbeda, Paul van Swinderen, Marieke van Amstel, Pim van der Wal, Regie
Mocking, Iris Borgman, Gina Ehling, Desiree Snoek melden zich af voor de ALV van 11 oktober
2012.
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Machtigingen:
Luuk Pasman machtigt Lina Baranowski
Simone Boerema machtigt George Onderdijk
Pim van der Wal machtigt Maurice Krielaart
Merlinde Al machtigt Jan Jaap Kempenaar
Auke Been machtigt Frank Halfwerk
Marit Hoekman machtigt Thomas van den Berg
Allard de Jong machtigt Jasmien de Vette
De genoemden zijn gemachtigd voor alle agendapunten.
Er zijn 25 stemgerechtigden en 7 machtigingen. Dit komt tot een totaal van 32 stemmen per
stemronde
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-

Extra bijlage: startbalans, begroting 2012-2013 op 1 pagina
Overstappen naar Rabobank gaat niet door omdat het te duur is.
Alle zaalreserveringen voor woensdag 23.59u voor de week erop inleveren wordt WVTTK
George namens ETDS: Thema is gepresenteerd: Azië met als naam Fantasia
Lina gaat na het financiële gedeelte weg
Bart: Elisa komt later
Amber: reclame voor cultuurborrel, speeddate: je mag je opggeven voor de commissie
10 december is er een kerstmarkt, wij zijn welkom om daar iets te doen. Regelen via Apollo
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Mark Weirath: 15 december is er een dansvoorstelling van andere vereniging, geintresseerd
in wat onze wensen zijn, dan kunnen zij er rekening mee houden bij de programmering
Keith noemt afmeldingen en machtigingen
3.

Vaststellen van de agenda
Agenda is vastgesteld met de extra WVTTK van Eefke
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15

4. Post
- Brief van de KasCo behandeld bij financiële stukken
- Brief van de InCie wordt behandeld bij punt 12
5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 14 juni 2012
(Zie Bijlage I)
Pagina 7:
George regel 20: Staan de aangepaste notulen nu op de site?
Keith: Ja
Regel 39: Ik heb niets meer gezien van de schoenen?
Jasmien: Staat in het beleidsplan nieuw bestuur
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Pagina 10:
Wiljan: is er nog achter de afspraak met Dekker aangegaan?
Melissa: er is naar gekeken, maar de prijzen zijn bijna hetzelfde geweest. Er is 1 factuur
met 1 euro duurder. Verschil komt door toename aantal vrijdansavonden
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Pagina 16:
Frank: r.27: Heeft iemand van het KB zitting genomen in de werkgroep voor de exploitatie
van het theatercafé facilitaire voorzieningen?
Vincent: Het nieuwe bestuur heeft dit geheel overgenomen
George r 40: Staat er over de euregio wat in het beleidsplan?
Sipke: De komende Euregio wedstrijd is gecancelled. Dit is niet meer van belag.
Pagina 19:
Frank: Zit maurice in de werkgroep en wat is de voortgang?
Maurice: Ja en de groep loopt vast vanwege de slechte organisatie. Het idee van
zomervakantieproject is het niet geworden, maar het is wel weer opgepakt. Er is tot nu
toe echter nog weinig inhoudelijks gezegd
Pagina 21:
Frank: Testfase tot ETDS Trontheim, moeten we dit aanpassen naar ETDS Enschede? Want
Trontheim gaat niet door
Jasmien: Dit wordt aangepast naar pinksteren 2013
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Pagina 22 r. 11:
Frank: Is er nog verandering in de verdeling van geld?
Vincent: Ik weet daar niets van, aan Mark Vragen
Mark: Dit geldt niet voor jullie, er loopt nu een pilot bij 3 verenigingen om de docent door
de vereniging zelf te betalen. Dit is voor jullie nog niet van toepassing.
Pagina 22 r. 14
George: Is er een deurwaarder op afgestuurd?
Jasmien: de persoon woonde in Duitsland, het was voor ons een te groot risico om hem
daarheen te sturen en het was te duur. Het was niet rendabel en we hebben ervoor
gekozen de boete zelf te betalen
Wiljan: We hebben een jurist
Jasmien: We hebben de deurwaarder zelf benaderd en hij betwijfelde of dat kon.
Véronique: Moeten we nog besluiten om deze boete zelf af te schrijven?
Jasmien: Het is al afgeschreven
Frank: dit is in ons jaar ook gedaan, in meerdere perioden afgeschreven
De notulen zijn goedgekeurd met de genoemde wijzigingen
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6. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 31 augustus 2012
(Zie Bijlage II ALV 31-08-2012)
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Pagina 24
Véronique: Ik mis de brief van de ETDS commissie
Keith: De brief staat online
Véronique: Als je iets wilt kunnen goedkeuren moet je weten waar het over gaat
Keith: Dat kon, het staat op de site bij de stukken van de afgelopen ALV
Frank r.5: Toevoegen dat de stemming via een doodle is gegaan.
Jasmien: Dat is inderdaad goed om erbij te zetten, we zullen dit aanpassen
Véronique: zijn de opties waarover we stemmen genotuleerd?
Keith: ja

35

40

Pagina 27
George: vraag van Jasper we hebben gekeken naar optie 3 en mocht deze niet kunnen dan
afzien of vereniging garant. Bestuur 11-12 heeft voorkeur uitgesproken voor optie 2, maar ze
hebben dit niet gestemd. Waarom?
Jasmien: Dit was een gevolg voor als er niet gestemd wordt voor optie 3. Als anderen geen
bijdrage willen leveren, waarom zouden we er zelf geld in willen steken?
George: dus je wil niet garant staan als je anderen geld vraagt, maar als je het niet vraagt wel
garant staan? Gekke redenatie
Jasmien: Ik vind het wel duidelijk, maar dit is gewoon een meningsverschil
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Pagina 28
Frank: hoe hebben de andere verenigingen en SSDN gereageerd op het besluit
George: andere verenigingen waren enthousiast, teamcaptains hadden al besloten om ons te
steunen. De SSDN is ingelicht per mail, maar hier is nog niets van teruggehoord.
Véronique: Linda hebben we wel gesproken, zij is enthousiast
Frank: hoe heeft Kaiserslautern gereageerd omdat er wrijving was?
George: Wij hebben met de teamcaptain gesproken. Zij waren er niet heel open voor, maar
wensen ons wel succes
Jelle Jan: We hebben gehoord dat we waarschijnlijk geen licentie voor Top Turnier krijgen.
George: Dit klopt, we moeten hier een oplossing voor vinden.
Frank: In Nijmegen hebben ze geld gereserveerd voor een engelstalig programma.
De notulen zijn goedgekeurd met de genoemde wijzigingen
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7. Secretarieel Jaarverslag 2011-2012
a) (Ter goedkeuring) Evaluatie van het gevoerde beleid en administratief overzicht van de
vereniging
(Zie Bijlage IIIa)
Pagina 29
Frank: Schoenen halverwege het jaar, is het niet handig om dat eerder te doen? Anders
hebben mensen al schoenen gekocht en kunnen wij ze niet meer verkopen.
Jasmien: dit moet het nieuwe bestuur meenemen
Amber: heb je dan niet dat mensen het eerst even aan willen kijken en nog geen
schoenen kopen?
Frank: na 2 maanden weet je wel of je door wilt.
Tineke: in praktijk heb je ze toch pas later, op D schaft bijna niemand schoenen aan, pas
in het 2e jaar. Ik zou het ook in het begin van het jaar doen.
Jasmien: Dit mag het nieuwe bestuur meenemen.
Pagina 30
Frank: SSDN vraagt altijd bijdrage voor wedstrijden. Is het goed om ook een bijdrage
voor een salsatoernooi te vragen?
Jasmien: bij SSDN is dit niet nodig, want de SSDN is voor stijldansen opgericht
Frank: het is voor alle dansende studenten en om te zorgen dat vereniging niet failliet
gaat
Jasmien: het is een idee voor het nieuwe bestuur
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Pagina 32
Frank: Rommel beneden is niet alleen van de Incie en het bestuur.
Jasmien: Niet-Incie en niet-bestuur moeten spullen bovenleggen.
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Maurice: We willen vanaf komende les alle spullen achter de piano, alleen voor bestuur
en InCie en Mucie.

5

Frank: ledenaantal 171, is er een trend die afneemt? Wij hadden er namelijk meer.
Jasmien: Het is goed de trend in de gaten te houden, acute actie is niet nodig
Vincent: jullie hadden ook ongeveer dit aantal leden
b) (Ter informatie) Commissieverslag 2011-2012
(Zie Bijlage IIIb)
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Pagina 36
Frank: WebCie heeft goed werk gedaan, zijn er nog plannen om oudere stukken ook
online te zetten?
Jan-Jaap: wij beheren het archief niet.
Frank: ze staan wel online.
Maurice: op de oude pagina staan ze nog wel online, de webcie is nu heel druk. Als ze
rustiger worden komt dit.
Frank: ik mis ook nog steeds de pagina van de oude besturen.
Maurice: Deze komt wel terug. We zijn nu nieuwe mensen aan het inwerken.
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Tineke: Salsa eindfeest had opkomst van 12 leden. Is het de bedoeling dat dit feest blijft?
Jasmien: Dit en wat gaan jullie (nieuw bestuur) doen met de vrijdansavonden voor
salsadansen? Dit staat niet in jullie beleidsplan.
Maurice: Dit staat er niet in omdat het terugkerende evenementen zijn. Salsa 1 is nu
heel groot en als er animo blijft gaan we door met de vrijdansavonden
Jasmien: En doe je het eindfeest bij Xotix?
Maurice: Hasan vindt het niet erg als we een keer voor Rico Latino te kiezen. We zullen
deze locaties afwisselen.
Jasmien: Willen jullie zelf ook voordeel halen?
Maurice: Hasan zegt voor ons feestjes met gratis entree te willen regelen. Nog geen
verder voordelen.
Jasmien: XotiX is gratis, rico latino zit daar niet op te wachten. Hasan communiceert
waarschijnlijk beter met Xotix
Tineke: tip: minimaal 1 salsa lid in activiteiten commissie of aparte salsa accie. Het is leuk
als salsa actiever wordt.
Jan-Jaap: Ik heb gehoord dat jullie Rico ook gaan promoten?
Maurice: ik heb in de vakantie gevraagd hoe hij tegen feesten en vrijdansavonden kijkt.
Hij wil dit blijven doen zonder dat wij extra hoeven te promoten. Onze leden kunnen
daar gewoon blijven dansen.
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Véronique: Heb je de vraag over eindfeest doorgaat beantwoord?
Ruud: ja, als er genoeg animo is gaat het door.

45

Pagina 37
Frank: toevoegen bij teammatch namen van demo paar en wat we ervan vonden aan de
notulen. Dan weet je dat ook voor de volgende keer.
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Keith: general concensus was: leuk dat er 2 mannen waren, maar het niveau was aan de
lage kant.
Jasmien: We zullen dit vermelden.
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Pagina 39
Véronique Waarom staat teamcaptain er niet bij?
Jasmien: Dan wordt deze erbij gezet.
Melissa: er is überhaupt geen kopje teamcaptain.
Frank: Linda is geen lid meer en mag niet meer voor SSDN afgevaardigde zijn.
Véronique: We zijn bezig met een opvolger voor de teamcaptain te zoeken, die moet
ook naar SSDN afgevaardigd worden.
Frank: je kunt alleen uit de SSDN als je geroyeerd wordt. Je moet hier niet te licht over
denken.
Jelle-Jan: je kunt toch een trucje uithalen dat iemand geen lid is voor een dag
Jasmien: Dit is iets voor het nieuwe bestuur.
Véronique: we zijn er mee bezig.
George: Kan het formatieteam genoemd worden.
Jasmien: Dit is geen commissie van de vereniging, maar zal toegevoegd worden.
Pagina 40
Frank: intro 2011: dit jaar werd ook bij saxion geflyerd en we hebben er met een standje
gestaan
Jasmien: Dit jaar ook
Frank: dat staat er niet
Jasmien: Komt erbij
Frank: Actieve leden uitje was van tevoren best wel beladen, maar uiteindelijk heel leuk,
moet dat er niet in?
Jasmien: ja het is wel een goed idee dat erbij te zetten.
Lina: De timing kan komende keer wel beter
Jasmien: er is altijd een reden waarom mensen niet kunnen.
Frank: het was op tijd aangekondigd.
Emilie: het waterskiën had vorig jaar niet meer opkomst.
Véronique: zijn er nog kiddo’s lid geworden?
Vincent: ze zijn wel actief bij andere verenigingen, want we waren wel een Apollo
doegroep.
Jasmien: er zijn er een aantal wel naar open lessen geweest, maar ze hebben toch voor
andere vereniging gekozen.
Secretarieel jaarverslag is goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen
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8. (Ter goedkeuring) Financieel Jaarverslag 2011-2012
(Zie Bijlage IV)
Jasmien leest de brief van de KasCo voor
5

Lina: We adviseren de ALV om de KasCo te dechargeren
Melissa: er moet toegevoegd worden dat het gaat tot 31 augustus.
Frank: samen met uitleg rekening: post 400.0 Waaraan is meer uitgegeven dan begroot?
Melissa: vooral aan hapjes en drankjes, verkeerde berekening bij begin.

10
Lina: is het handig om alles per punt door te nemen?
Melissa: kan dat per bladzijde?
Lina: ik weet niet of je alle punten hebt toegelicht
15

Pagina 42:
Lina: Waarom zijn bestuurkosten hoger?
Er volgt een discussie over het toelichten van uitgaven. De conclusie is dat de uitgaven per ALV
groter waren dan begroot, waardoor de bestuurskosten hoger uitgevallen zijn.
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Pagina 43
Frank: Namens Auke: er is minder uitgegeven bij post 413. We gingen ervan uit dat een deel
van de nieuwe shirts voor onze rekening zou komen en we hebben een workshop naar dit
jaar moeten verplaatsen. Hierdoor kwamen we lager uit
Melissa: moet dit nog toegevoegd worden?
Keith: staat in notulen?
Jelle Jan: wordt het bedrag naar het nieuwe jaar doorgegeven?
Frank: we hebben hier niet specifiek voor begroot, wordt straks besproken.

30
Frank: zijn er echt alleen maar batterijen gekocht, zijn die dingen 10 euro per stuk?
Mellissa: ja en we hebben ook niet-oplaadbare gekocht.
Bart: er zijn er dit jaar ook al weer meer gekocht.
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Pagina 44:
Lina punt 482: gespaard is een vreemde uitspraak
Pagina 45:
Frank p 810: Wat wordt er bedoeld met het afgelopen jaar
Melissa: 2011-2012
Frank: je moet van Apollo per kalenderjaar rekenen. Wat gebeurt er met de inkomsten van
begin 2012
Mark: We zijn nu bezig met de vereffening, Apollo mag dit verdelen
Pagina 46
Melissa: deze geldt ook tot 31 augustus
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Pagina 47
Frank: vraag over afschrijving incie shirts. Het bestuur 2012-2013 wil het in 4 jaar afschrijven,
incie denkt dat dit ook in 3 jaar kan
Maurice: dit komt aan bod bij de begroting
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Pagina 49
Sipke: Ik vind het apart dat er nog een betaling open staat van boekjaar 16.
Melissa: dit is een factuur van Xerox die nog niet is gekomen. Deze kan nog komen in een
termijn van 2 jaar en we hebben ervoor gekozen de reservering te laten staan.
Maurice: bespreking met kRvW, in overleg met campusjurist kijken hoe zeker het is dat deze
factuur vervalt.
Frank: we hebben hele jaar besteld bij Xerox en nooit factuur gekregen. Wij hebben toen
gehoord dat deze in het jaar 2012-2013 zou komen te vervallen
Emilie: wij zijn geen consumenten maar verenigingen. Deze termijn zal dus langer zijn
Randy: volgens broertje dat rechten studeert kan dit 5 tot 10 jaar zijn.
Melissa: bij Xerox weten ze van niets.
Frank: zullen we afspreken dat het vrijkomt?
Allen: ja
Wiljan: Kosten doegroepkamp, waarom is dit zo gekomen
Melissa: dit is gesponsord door Apollo en Vrijhof Cultuur
Financieel jaarverslag is goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen
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9. (Ter besluit) Voorstel voor wijzigen Huishoudelijk Reglement
(Zie Bijlage V)
Artikel 10

30

35

40

Sipke: opmerkelijk dat je alleen bij de eerste de verandering dik drukt. Dit kun je beter
allemaal dikgedrukt maken

Artikel 11:
Wijziging 1: spelfout: het woordje ‘door’ moet weg.
Frank: Soms hebben donateurs niet dezelfde rechten als leden. Wat doen we als een
NTDS een verschillende bijdrage vraagt voor leden en donateurs.
Vincent: je bent geen lid, dus je betaald dan het gehele bedrag
Jasmien: je hoeft daar niets aan toe te voegen
Frank: en wat moet je betalen bij de SOND?
Ruud: gewoon je eigen entree geld toch?
Maurice: dat is een goede vraag
Frank: weet ik
Maurice: ik wil het hier later over hebben
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Frank: dat kan niet, want dan moet er een ALV voor een HR-wijziging worden uitgeroepen
en de eerste SOND wedstrijd is al bijna
Maurice: ik kan dit niet nu beslissen en ik denk dat onze donateurs de SOND ontgroeid zijn
qua niveau.
5
Emilie: is er iets vastgesteld voor donateurs en de NADB? Want dan moet je dat samen
voegen.
Jasmien: dat is er niet, we gaan het hier over hebben.
10

Voorstel: Aanpassen van het Huishoudelijke Reglement met de voorgestelde wijzigingen

15

Stemmen door middel van handopsteken
Voor: 32
Tegen: 0
Onthouding:0
Besluit: artikel 10 en 11 zijn gewijzigd
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Artikel 5.1
Maurice: Moet er 1 of een niveau staan?
Emilie: dan staan er streepjes op de e
Sipke: D mag dus niet meedoen?
Jasmien: Ja, dat was altijd al zo
Artikel 2.4
Voorstel: Aanpassen van het Huishoudelijke Reglement met de voorgestelde wijzigingen
Stemmen door middel van handopsteken
Voor: 32
Tegen: 0
Onthouding:0

Besluit: artikel 5.1 en 2.4 zijn gewijzigd
35

Pagina 52
Véronique: moet er niet staan: aan animo voor het derde niveau?
Jasmien: nee, we merkten dat de doorstroom van salsa 1 naar 2 niet heel groot is. We
hadden veel meer mensen bij salsa 3 dan bij salsa 2. Daarom hebben we ze
samengevoegd.

40
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Artikel 5.2
Emilie: ik zie niet wat het nut is om 3 paren bij te schrijven, omdat het bestuur nog steeds
mag beslissen.
Keith: Dit is doordat dit het aantal leden is dat we afgelopen jaren steeds hadden
Emilie: haal dan het besluit van het bestuur weg
Frank: je ziet vaak dat na een half jaar veel mensen weg zijn.
Maurice: er wordt voorgesteld salsa 1 op 20 paren te houden, waarom mogen er minder
op salsa dan op stijldansen?
Wilja: dat was toen een vraag van Hasan omdat hij het anders niet meer aankan.
Maurice: Hasan heeft geen problemen voor de groep zoals die nu is
Voorstel: Aanpassen van het Huishoudelijke Reglement met de voorgestelde wijzigingen
Stemmen door middel van handopsteken
Voor: 32
Tegen: 0
Onthouding:0
Besluit: artikel 5.2 is gewijzigd
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10. (Ter besluit) Dechargering bestuur 2011-2012
Sipke: er hoeft geen stemming te zijn, aangezien alle stukken goedgekeurd zijn
Jasmien: Is er iemand die bezwaar heeft tegen het niet stemmen?
25

5 mensen willen een stemming, er zal gestemd worden.

30

Telcommissie wordt samengesteld uit Amber en Mark.
Jasmien: Melissa is geen lid meer en is dus automatisch gedechargeerd.
George: dus in principe kun je het hele jaar verpesten en dan toch dechargeren?
Sipke: ja, maar als je het echt verpest ben je nog steeds wettelijk aansprakelijk.
Vergadering geschorst om 21.03u
Vergadering wordt hervat om 21.19
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Voorstel: Dechargeren van het bestuur 2011/2012 in zijn geheel
Stemming door middel van stembriefjes
Jasmien
Voor:29
Tegen:
Onthouding:3
Keith:
Voor: 28
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Tegen: 0
Onthouding: 4

5

Vincent:
Voor:29
Tegen: 0
Onthouding 3
Besluit: het bestuur 2011-2012 bestaande uit Vincent, Jasmien en Keith is bij deze
gedechargeerd met terugwerkende kracht van 31 augustus

10
Véronique: wij vinden het namens de teamcaptains jammer dat Melissa het hele ETDS
is uitgekomen voor Maastricht.
Melissa heeft geen commentaar.
15

11. (Ter goedkeuring) Beleidsplan bestuur 2012-2013
(Zie Bijlage VI)
Pagina: 54
Frank: Ik mis het afdansen bij de jaarlijkse evenementen
Maurice: we gaan dit meenemen

20
De rest van het beleidplan zal punt voor punt besproken worden
1) Demoteam
Jelle Jan: Er staat beschreven dat er een gebrek aan animo voor niveau 3 is, maar nu wil je
voor dit demoteam toch een docent hebben. Is dit dat niet een verkapt niveau 3?
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Maurice: de lessen zijn niet structureel
Jelle Jan: Is het gebrek aan animo niet ook van toepassing op het demoteam?
Maurice: we hebben de interesse gepeild. Vorig jaar was salsa 2 erg klein. Op dit moment is
er weer een groot deel van vorig salsa 2, die bij dit team kunnen aansluiten.
Nicole: Ook mensen die al langer dan 3 jaar dansen kunnen hierbij blijven.
Véronique: wat is het doel van demoteam en heb je al met Hasan gesproken?
Maurice: We hebben met Hasan gesproken. Hij vind het een goed idee, maar hij wil het
demo team niet zelf begeleiden.
Véronique: en willen jullie ook echt gaan optreden?
Maurice: we gaan eerst kijken of er genoeg animo is en dat kan doorgetrokken worden naar
het geven van cursussen en optredens
Thijs: is het een formatieteam of enkele paren die beter leren dansen?
Maurice: Een combinatie. Op gegeven moment kan het een formatieteam worden. Er zijn
eerst lessen nodig om dit te realiseren
Thijs: we hebben dit eerder gedaan, maar toch was het heel erg veel stress om het op tijd af
te krijgen.
Algemene Ledenvergadering D.S.V. 4 happy feet
11 oktober 2012

Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
11 oktober 2012
Jasmien: Maar toen hadden we ook een strakke deadline
Maurice: we moeten bij het opzetten hiervan rekening houden.
Thijs: Je moet ook rekening houden met dat je veel doorstroom gaat krijgen.
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Frank: Waarom denk je dat er wel interesse zal zijn voor het aanbieden van demo’s?
Melissa: We hebben promotie gemaakt voor het geven van salsa cursussen
Frank: maar deze zijn niet gegeven
Maurice: hoe hebben jullie gepromoot
Keith: alleen mondeling
Jan Jaap: wil je meteen een demoteam oprichten of eerst een groep laten dansen?
Maurice: Eerst de groep, we moeten eerst kijken hoe het gaat en we moeten ook overleggen
met mensen die er meer verstand van hebben. Het is nu nog een grove opzet
Véronique: hebben jullie het er met VC over gehad en is er geld voor?
Maurice: Hasan heeft in principe ruimte voor een extra uur, mits een niet te grote groep. Als
de plannen concreter zijn zullen we dit verder communiceren. Het gaat dus niet achter de
rug van VC om.
Frank: Hoeveel mensen wil je in het demo team?
Maurice: Vooral kijken naar mensen waarvan Hasan de indruk krijgt dat ze lager les krijgen
dan ze aankunnen
Frank: Wordt het dan een meerjaren plan? Jullie zetten het op en volgende besturen gaan er
mee verder?
Maurice: Ja het zou leuk zijn als er tijdens het lustrum een demo gegeven kan worden. We
hebben met salsa-leden gesproken en beslissen zodra er een concreter plan is wat te doen.
Véronique: Is er een idee van het aantal paren?
Amber: Hoeveel paren concreet?
Maurice: is nu lastig te zeggen.
2) Vrijdansen bij Dekker
Emilie: toevoeging het zou fijn zijn als er moderne dansmuziek is. Dit zou makkelijk te
doen zijn, maar misschien zou je er dan ook over nadenken om ballroom en latin niet in
blokken te doen, dan wordt het minder snel een trainingsavond.
Maurice: Om de donderdag vrijdansen vanuit 4 happy feet, deze moeten iets minder als
trainingsavond ingericht worden. Wij zouden het goed vinden als deze avond minder in
blokken ingedeeld wordt.
Frank: Wie gaat de moderne muziek betalen?
Maurice: Dekker was enthousiast over onze muziek tijdens introfeest.
Emilie: dit is geen moderne muziek.
Maurice: we moeten dit uiteindelijk met hem overleggen. Hij wil sowieso nieuwe muziek
kopen.
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Frank: hij krijgt al meer geld van ons, kan hij goed zelf betalen.
Wat gaat er verder nog veranderen op een avond?
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Maurice: Zoals gezegd dus met nieuwe muziek en een andere indeling van de dansen. We
wilden meer nieuwe gezichten zien door het introfeest bij Dekker te organiseren. We hopen
op termijn meer nieuwe leden van o.a. D-niveau terug te zien. We blijven het vrijdansen
promoten en uitleggen.
Frank: Je wil van het trainen af, maar je hebt tegelijk een wedstrijdvisie en dat strookt
hiermee.
Maurice: Er is wel de mogelijkheid om te trainen bij Dekker.
Frank: Ik vind de wedstrijdvisie in strijd met de visie van 4 happy feet. Het is voor social
dancing.
Maurice: als we de vrijdansavonden als social dancing willen inzetten, moeten we beleid
aanpassen
Wiljan: voor het vrijdansen zou er elke les een groep vanaf de Coop vertrekken. Moet dit
verder promoot worden?
Maurice: we moeten dit inderdaad beter promoten.
Ruud: 4 happy feet is social dancing en in blokken dansen is geen vrijdansen, waarom heeft
omwisselen effect
Emilie: omdat we schoenen moeten wisselen.
Maurice : ik stel voor deze discussie uit te stellen tot het kopje wedstrijdvisie
3) 3FM Serious request:
Amber: Apollo stelt geen subsidie beschikbaar, maar SU samen met UT. 14 november is er
een nieuwe deadline voor subsidie en houd de site in de gaten! www.utwente.nl/sr12
Er komt binnenkort een informatieavond.
Maurice: Bedankt, we zullen de informatie doorgeven aan de leden
Frank: hoe staat het nu met de commissie?
Maurice: Arabesque wil graag met ons een flash mob opzetten met nog andere
dansverenigingen. We hopen hier komende week verder over te praten.
Frank: weet je of er interesse geweest is bij de vereniging, want het is best wel krap tijd
Maurice: We hebben de verenigingen een week de tijd gegeven om te reageren .
Frank: Je kunt beter nu peilen onder actieve leden.

35

40

Ruud: Hoe wil je geld ophalen met een flashmob?
Maurice: Arabesque kent mensen uit Leiden en daar is ook een flashmob gedaan.
Frank: ik vind het kort dag en er is geen plan. Als je het niet doet heb je wel een probleem
Maurice: Om deze reden hebben we er ook “extra:” voor gezet. De meeste verenigingen zijn
hier al een jaar mee bezig maar voor ons is het kort dag.
Amber: Apollo is enthousiast!
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4) ETDS enschede, communicatie met de commissie
Frank: Zoals je het nu uitlegt, is het er anders dan wat er staat. Het staat loodrecht op het
advies van de vorige ETDS-commissie. Je zegt hier dat je pas ingrijpt als het fout gaat.
Maurice: we hebben sindsdien een gesprek gehad met commissie. We hebben het gehad
over notulen en om een maandelijkse/2-wekelijkse update te krijgen. Dit was na het drukken
van de boekjes en zal nog gewijzigd worden.
Frank: ik wil de term “spoed-ALV” wijzigen.
Maurice: dit is te veel werk om te wijzigen, maar kan in de toekomst mee genomen worden.

10
Aan te passen stuk: Beleid organisatie
De organisatie van het ETDS wordt door een aparte commissie gedragen, echter blijft het
bestuur op de hoogte door regelmatige schriftelijke updates.
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5) Schoenen verkoop
Frank: ik vind het leuk om iets met schoenen te doen, hebben jullie nagedacht over een
schaalvergroting met andere SSDN verenigingen? Dan ben je groter en aantrekkelijker.
Maurice: Dit is wel een goed plan.
Ruud: kan dit ook via Gert Freriks of een andere dansschool?
Frank:Dit is te duur?
Emilie: je krijgt dan geen studentenkorting meer.
Maurice: we gaan kijken of zusterverenigingen en SSDN dit samen kunnen doen.
Bart: gaan wij zelf schoenen inkopen?
Maurice: Na het advies van het vorig bestuur gaan we zelf geen schoenen inkopen. Wij gaan
kijken of we ergens heen kunnen gaan.
Ruud: Waarom ga je schoenen random inkopen? Dat moet je op bestelling doen.
Maurice stopt de discussie
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6) Update extra D-niveau
Frank: waarom staat het in het beleidsplan? Het hoort hier niet thuis.
Maurice: In dit geval is het inderdaad meer ter kennisgeving. We zullen het als medeling
doen en uit het beleidsplan halen.
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7) Assassination game
Véronique: Wat is het?
Maurice: we willen het later in het jaar verder toelichten, maar het is een spel waarbij je
mensen met bijv. een waterpistool mensen moet zien te raken die op je kaartje staan. We
hebben dit opgenomen doordat wij de verloren assasination game-beker terug hebben
gekregen. We wilden op deze manier zeker stellen dat er dit jaar iets mee wordt gedaan

40

Algemene Ledenvergadering D.S.V. 4 happy feet
11 oktober 2012

Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
11 oktober 2012

5

10

15

20

25

30

35

40

Frank: In jullie stuk staat dat 4hf toen nog met hoofdletters geschreven werd. 4 happy feet
is nooit op officieel met hoofdletters geschreven. Het staat gewoon fout op de beker
geschreven.
Maurice: We zullen het veranderen naar: Destijds werd 4 happy feet met hoofdletters op de
beker geschreven.
8) Wedstrijdvisie
Tineke: 4hf besteedt al veel aandacht aan techniek en heeft voor veel mensen al een
wedstrijdvisie. Mijn vraag is wat er nu eigenlijk verandert?
Frank: Ik snap het punt, maar het is vooral om je een goede basis aan te leren, zodat je
verderop je figuren makkelijker begrijpt. Er is echter altijd gezegd dat we geen
wedstrijdvereniging zijn. Het is niet ons doel om mensen beter te maken. Dat was toen er
nog veel mensen waren op laag niveau. Nu zijn er veel goede dansers, maar welke kant wil je
op?
Maurice: Er is veel interesse naar wedstrijden, daarom is er gekeken of we bij de SOND
konden. Dit is een goede wedstrijd voor beginners met een bereikbare locatie. We vinden
niet dat 4hf alleen moet focussen op wedstrijddansen. Als dit zo lijkt moeten we het
herschrijven, want we willen alleen de mogelijkheid geven om wedstrijden te gaan dansen.
Frank: we moeten nu gaan kiezen welke kant we als vereniging opgaan. Naar mijn mening
moet het geen wedstrijdvereniging worden. Er zijn echter wel veel paren die nu wedstrijden
dansen en die moeten we wel een platform bieden.
Vincent: Het is eigenlijk alleen een uitbreiding van onze ledenservice. Dit hoeft geen omslag
binnen de vereniging te zijn.
Jelle Jan: ik vind dat er voor alleen social dancing wel te veel nadruk ligt op techniek. Ik heb
nog niet veel van deze visie gemerkt
Emilie: Er is afgelopen jaren niet uit de enquête gebleken dat mensen minder techniek en
meer figuren willen. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de leeftijd en opleiding van
de paren.
Jan Jaap: bij mijn andere dansschool leerde ik de figuren waar ik hier een half jaar over doe
in een jaar.
George: Volgens mij merken mensen die nooit eerder gedanst hebben niet eens dat ze zo
veel techniek krijgen.
Melissa: Ik heb net de enquête doorgekeken, op D en C wordt weinig naar meer figuren
gevraagd, bij B wordt hier wel naar gevraagd.
George: is er in de enquête gevraagd naar eerdere danservaring?
Melissa: nee
Maurice: dit kunnen we in onze enquête meenemen.
Samenvatting: Wedstrijdvisie is op meerdere manier op te vatten. Je kunt moeilijk
verplichten dat iedereen op wedstrijdniveau les gaat krijgen
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We blijven zoals we nu zijn, maar de SOND komt erbij. Dit geeft minder ervaren leden de
mogelijkheid wedstrijden te dansen. Zolang hier interesse voor is moeten we hiermee
doorgaan. We gaan dit actief uitdragen naar onze leden. Het moet geen verplichting
worden, maar het moet wel duidelijk zijn dat de mogelijkheid er is.
5
Emilie: Hoe willen jullie het gaan promoten? Bij bestuursmededelingen?
Maurice: Het moet misschien iets uitgebreider dan alleen een bestuursmededeling.
Emilie: Jullie gaan mensen niet persoonlijk langs met een lijst?
Maurice: Nee
10
Jelle Jan: Je haalt wel een trainingsmoment weg door de nieuwe regeling bij Dekker, moet ik
dan de andere week trainen?
Maurice: dat, en je kunt bij Gert trainen. Ook zijn er meerdere danslocaties
Véronique: maar je kunt toch nog steeds trainen?
Maurice: dit kunnen we niet verbieden.
Randy: op de site van Dekker staat onze avond wel als trainingsavond.
Maurice: hier moeten we het over hebben
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Frank: is de promotie al gestart?
Maurice: we hebben afgelopen week contact gehad met de SOND en zullen het nu gaan
promoten. Hoe precies moet nog blijken.
Vincent: Komt het in een info-boekje?
Maurice: het komt in ieder geval op de site, via bestuursmededelingen of infomail.
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Véronique: moeten wij dit als teamcaptain organiseren?
Maurice: we gaan als team 4 happy feet en niet als Team Twente, we moeten het nog met
de team captains over hebben.
George: kan iedereen van 4hf meedoen?
Maurice: We hebben het er met de SOND over gehad, maar er is nog geen sluitende
uitspraak. We moeten weten hoe dit met de NADB gaat
Frank: Er is geen contact met trainer en SOND. We komen dus niet uit onder Gert Frederiks.
Maurice: We gaan dit nog precies uitzoeken.
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Wijzigingen:
Toevoegen ‘afdansen’ in voorwoord
De nieuwe regelingen met betrekking tot contact met ETDS-commissie
Wedstrijdvisie: we gaan niet pushen maar houden de mogelijkeid tot het dansen van
wedstrijden open
Update extra D verwijderen uit beleidsplan
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Voorstel: Goedkeuren van het beleidsplan voor het jaar 2012/2013 met de voorgestelde
wijzigingen
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Lina Baranowski (en machtiging) zijn niet meer aanwezig. Er zijn 30 stemmen in totaal
Stemmen door middel van handopsteken
Voor: 29
Tegen:0
Onthouding:1
Besluit: beleidsplan 2012-2013 is aangenomen met de voorgestelde wijzigingen
12. (Ter goedkeuring) Begroting bestuur 2012-2013
(Zie Bijlage VII)
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Mededeling: er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het boekje. Het bestuur stelt de
volgende wijzigingen voor:
- Lege posten zijn weggehaald, deze horen niet op een begroting
- (484) Wedstrijdvoorzieningen is gewijzigd naar Wedstrijdkosten (484.1) omdat het ETDS dit
boekjaar nog plaatsvindt.
- (473) Onzekerheid over de afschrijving van de InCie kleding in verband met verzekering van
de drukker, nu nog onbekend. Nu afschrijven over 4 jaar.
- de contributies zijn voor zowel stijldans als salsa- leden. Post 804 en 805 komen niet meer
vor op onze begroting
Melissa: een aantal bedragen van de begroting 2011-2012 klopen niet. Onder andere 401,
activiteiten commissie: 350, Incie 900, workshop 400, contributies jaarleden.
Maurice: Bij de post instructiecommissie is wat gewijzigd. Dit zal toegelicht worden. De toelichting is
online beschikbaar.
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Maurice leest de toelichting voor. Samenvatting: De InCie zou graag geld willen ontvangen voor de
organisatie van het afdansen, voor het kunnen volgen van didactische workshops om de lessen nog
beter te kunnen geven en geld om de Online Figuren Database te kunnen starten.
Verzoek van de incie: budget van 600 naar 850 euro
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Er volgt een discussie over het budget van de InCie:

40

45

Frank: Aan het begin van het jaar is 200 euro extra vrijgekomen en jullie hebben geld begroot voor
workshops terwijl je deze krijgt voor danateurschap
Sipke: En de InCie heeft meer begroot voor galacursussen, daar komt ook nog 100 vandaan
Bart: In principe zou je het vanuit die kosten kunnen begroten
Frank: dan hou je nog 35 over, als je de post interen op eigen vermogen op 65 zet dan kan dit
Vincent: Dus al het geld dat vrijkomt gaat dan naar het stijldansen en niet naar salsa?
Jelle Jan: Hoeveel moest er begroot worden, hoeveel tekort hadden jullie?
Frank: 100 euro intering eigen vermogen.
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Bart: op de extra ALV is besloten dat wij 750 euro minder hebben door het ETDS, dit komt ook terug
in de wedstrijdkosten. De InCie kleding is een extra post maar deze zou iets omhoog kunnen en we
hebben een lager leden aantal. We hebben een beetje bezuinigd en een beetje ingeteerd op eigen
vermogen.
De preciese bezuiniging weet ik ook niet. We zijn gewoon gaan begroten tot het rond kwam.
Maurice: Ook hebben we gekeken naar de resultaten van het afgelopen jaar, met daarbij opgeteld
de didactische workshop. De tweede workshop en de online figuren database hebben we niet
meegenomen. Ook niet dat het afdansen goedkoper was.
George: Ik zie geen post voor de Xtra-card boete
Melissa: die is op ons jaar al afgeschreven
Wiljan: op de vorige ALV is er 750 euro vrijgekomen door pachtinkomen, hoe kan het dat je dan toch
moet bezuinigen?
Maurice: we wijten dit aan het lagere leden aantal
Bart: Er is maar 350 euro zeker vanuit de pachtvergoeding, de rest ligt aan de verbouwing van het
Theatercafe en we hebben 250 euro zelf ingelegd. Ik vind het dus terecht dat we wat interen.
Wiljan: dus de redenatie van de vorige ALV was verkeerd?
Vincent: Nee, toen heeft de ALV besloten dat beide besturen 250 zouden inleggen. De extra
inkomsten van het pachten konden de rest mogelijk compenseren.
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Véronique: jullie wilden ook geld sparen voor een nieuwe MuCie laptop
Emilie: dit was een bedrag dat ze zeker wilden hebben in het eigen vermorgen, dit hoeft niet op de
begroting.
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Nicole: Misschien is het handig om even te vertellen hoeveel geld er vrij komt
Bart: Er komt 200 euro vrij door Xerox
Melissa: naar mijn idee is dat de reservering voor de kleding in mijn boekjaar. Ik zie dit niet terug in
jullie begroting.
Bart: die 200 euro heb ik wel inbegroot.
Melissa: er komt dus nog 200 euro bij, onverwachte inkomsten wordt dan 400 euro.
Vragen/opmerkingen per pagina
Pagina 63
Frank: Volgens de berekening van Bart hebben we 7 pachtavonden en 3 misschien.
Bart: ik heb 500 op de begroting gezet, omdat wij ervan uitgaan dat sodexo langzaam is met
verbouwen
Amber: de berekening is voor een half jaar. De verbouwing is van februari tot april. (plan)
Frank: Kunnen we niet nog extra pachtavonden vragen aan apollo
Maurice: we hebben al een extra avond gevraagd
Vincent: we kunnen ruilen met andere verenigingen
Pagina 64
Melissa: (890) diverse opbrengsten: is de ALV het ermee eens dat onze reservering voor de kleding
doorgesluisd wordt naar andere posten?
Maurice: dit hebben wij gedaan omdat we krap kwamen te zitten aan onze debet zijde
Sipke: waarom staat het niet op de balans?
Melissa: het staat op de eindbalans.
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Vincent verlaat de vergadering om 22.39
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Jelle Jan: Je zou de spotlight digitaal kunnen doen, scheelt 250 euro
Maurice: deze wordt aan het eind genoemd
Nicole: Wordt de opbrengsten gala cursusen gelijk begroot aan de Incie? (1000 euro)
Maurice: als de Incie dit reëel vindt kunnen wij daarin mee gaan.
Vincent komt terug om 22.43
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Pagina 65
Maurice: afschrijving inventaris, hieronder valt de afschrijving nieuwe InCie-shirts. Er is een fout
gemaakt bij de drukker. Wij zijn ervan uitgegaan dat wij de foutief gedrukte shirts mogen houden.
Als blijkt dat dit niet zo is, zouden we moeten afschrijven over 3 jaar in plaats van 4 jaar.
Frank: De InCie kleding is niet onverwacht gekocht, de oude waren al een jaar afgeschreven. Wij
hebben bij de functionaliteiteisen gezegd dat nieuwe kleding 3 jaar mee moet gaan
Frank: punt 417 workshops: Waarom hebben jullie zo veel voor workshops begroot? Jeroen Bosems
en Paris en Anouk kunnen gratis workshops geven in ruil voor hun donateurschap. Deze post kan
dan omlaag.
Maurice: Dit kunnen zowel salsa als stijldans workshops zijn. Als dit bedrag omlaag gaat moet er wel
vanuit gegaan worden dat er een groter deel naar de salsa kant zal gaan.
Frank: ja dat kan. Beide delen krijgen nog wel een workshop.
Frank: Dekker gooit zijn prijzen omhoog, maar zakt niet met zijn drankprijs
Maurice: Hij wilde eerst omhoog gaan naar 65 euro en de drankprijs omlaag. Zijn eigen zaalhuur is
ook hoger geworden.
Wij vonden deze verhoging te hoog en het compenseerde niet met de drankprijs. We zijn toen bij
deze tussenoplossing gekomen op 50 euro, hij wilde dan echter niet meer omlaag met de drankprijs
Bart: ter kennisgeving: hij heeft de prijzen al een aantal jaren gelijk. Ik vind dit geen gekke verhoging
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Pagina 66
Frank: De inkomsten van de teamcaptains zouden gedeeltelijk uit donateursinkomsten bestaan.
Komt dat nog bovenop het bedrag dat hier begroot staat?
Maurice: nee, dat zit er al bij in. Per ETDS en NTDS een bedrag + het geld van de donateurs
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Voorgestelde wijzigingen:
- Incie post verhogen naar 865 euro. Zij verwachten 100 euro meer aan credit bij gala cursus.
- het geld van de Xerox komt vrij. Op deze manier zouden wij deze extra kosten kunnen
dekken.
- De post workshops kan verlaagd worden
- Er moet meer afgeschreven worden voor de InCie kleding
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Jan Jaap: kan je het geld dat je overhoudt niet opzij houden voor eventuele kosten InCieshirts.
Bart: willen we als ALV het extra geld dat vrij komt besteden voor de InCie?
Maurice: Ik wil hierover stemmen, zijn er nog andere mogelijkheden
Nicole: alle commissies moeten iets inleveren, kun je de incie niet naar 800 doen
Frank: waar wil je het geld dan weghalen bij de Incie, drankjes bij afdansen?
Maurice: inderdaad bij drankjes bij afdansen
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Vincent: als we dat bedrag van drankjes schrappen, dan kunnen we van de drankjes een
bestuursinitiatief maken, mocht er geld over zijn.
Maurice: dit hadden we zelf ook al bedacht. Niet vooraf inbegroten
Frank: er komt 475 euro vrij door Xerox, kleding en workshops.
Intering eigen vermogen kan dan weg, volle bedrag naar InCie en dan houd je nog 60 euro
over
Thijs verlaat de vergadering om 22.56
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Melissa: er is echt weinig verenigingskleding en er is geen rekening gehouden met aanschaf
van nieuwe kleding. Gaat de ALV hiermee akkoord?
Er volgt een discussie
Maurice schorst de vergadering om 22:57 om een nieuwe invulling te maken van de
begroting
Maurice hervat de vergadering om 23:10
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Maurice: er is een gewijzigd voorstel voor de begroting.
Voorgestelde wijzigingen:
413.0 (InCie) voorstel drankjes uit begroting en 145 toevoegen:600 745 totaal
- 417 halveren 350 175 euro, dit gaat hoofdzakelijk naar salsa
- 473 als incie shirts over 3 jaar worden afgeschreven: 135185 euro
- 474 afschrijving kleding verhoogd 16 216 euro
Debet zijde komen we op 200 euro verhoging
Credit zijde:
- Inkomsten gala curusus naar 1000
- Diverse opbrangsten wordt 400; 200 van T-point en 200 van vorig bestuur.
- Intering eigen vermogen van 80 naar 20
Netto geeft dit 200 euro extra op zowel de credit zijde als de debetzijde.
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Toelichting kleding:
Vincent: is er rekening gehouden met de btw verhoging?
Maurice: nee dit komt in het potje onvoorzien. Het resultaat is nooit gelijk aan begroting
Voorstel: Goedkeuren van de begroting voor het jaar 2012/2013 met de voorgestelde
wijzigingen
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Er zijn 29 stemmen in totaal
Stemmen door middel van handopsteken
Voor: 27
Tegen: 0
Onthouding:2

Algemene Ledenvergadering D.S.V. 4 happy feet
11 oktober 2012

Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
11 oktober 2012
Besluit: De begroting voor het jaar 2012-2013 is aangenomen met de voorgestelde
wijzigingen
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13. (Ter besluit) Wissel Raad van Wijzen
Voorstel: Dechargeren van de Raad van Wijzen in zijn geheel, bestaande uit Frank
Halfwerk, Randy Klaassen en Thomas van den Berg

10

Jasmien: Ik wil graag de RvW bedanken voor jullie steun en advies
Frank: Bedankt, wij vonden het ook leuk
Maurice: we stellen Randy, Nicole, en Emilie voor als RvW
George: Simone Boerema wil zich ook kandidaat stellen voor RvW. Dit geldt alleen als zich
geen complete kRvW aandiendt
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Voorstelrondje:
Nicole: Ik dans 3 jaar salsa, demoteam was deels mijn idee. Ik heb bestuurservaring bij
Piranha.
Emilie: Ik dans al langer bij 4hf, heb bestuurservaring binnen 4hf en heb verschillende
commissies gedaan. Ik ben hoofd mucie en InCie geweest.
Randy: 5e jaar bij 4hf. Al een jaar RvW geweest, is lid van de InCie. Is teamcaptain
geweest.
Stemmen door middel van stembriefjes. Vanwege tijdsnood doen we alle stemmingen
tegelijk, voor zowel KasCo en RvW.
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Sipke: KasCo is automatisch gedechargeerd bij het afronden van hun taak. Hier hoeft dus
niet meer voor gestemd te worden.
We gaan stemmen voor:
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- decharge RvW: Frank en Thomas
- Stemming voor charge RvW per persoon. Nicole, Emilie.
- Decharge KasCo: niet nodig, lina is automatisch gedechargeerd
- Chargeren Kaco: Sipke, Marieke,
Mark en Amber zijn telcommissie
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De vergadering gaat door terwijl de telcommissie gaat tellen. Dit door tijdnood en Mark en
Amber hebben beide geen stemrecht.
De uitkomst van de stemming was als volgt:
Voorstel: Dechargeren Frank Halfwerk als lid van de RvW
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Voor: 29
Tegen: 0
Onthouding:0
Besluit: Frank is gedechargeerd als lid van de RvW
5

Voorstel:Dechargeren Thomas van den Berg als lid van de RvW
Voor: 28
Tegen: 0
Onthouding:1
Besluit: Thomas is gedechargeerd als lid van de RvW
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Voorstel: Chargeren van Emilie Klaver als lid van de Raad van Wijzen
Stemmen door middel van stembriefjes
Voor: 27
Tegen: 0
Onthouding:2
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Besluit: Emilie is gechargeerd als lid van de RvW
Voorstel: Chargeren van Nicole Rommens als lid van de Raad van Wijzen
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 17
Tegen: 6
Onthouding: 6
Besluit: Nicole is gechargeerd als lid van de RvW
Samenstelling RvW: Nicole Rommens, Randy Klaassen, Emilie Klaver
14. (Ter besluit) Wissel KasCommissie
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Véronique: 4e jaar 4hf, bestuur geweest, teamcaptain, ETDS, KasCo. Aangezien Véronique afgelopen
jaar in de KasCo zat, en nu opnieuw zitting neemt in de KasCo, hoeft zij niet gechargeerd te worden.
Sipke: oudste binnen vereniging, bestuurservaring, Incie, Teammatch en is al eerder KasCo geweest.
Marieke: is niet aanwezig en kan zich niet voorstellen maar is penningmeester en KasCo van Link
geweest en is lid geweest van incie.
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Voorstel: Chargeren van Sipke Witting als lid van de KasCommissie
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 22
Tegen: 5
Blanco: 2
5

Besluit: Sipke is gechargeerd als lid van KasCo
Voorstel: Chargeren van Marieke van Amstel als lid van de KasCommissie
Stemmen door middel van stembriefjes

10
Voor: 29
Tegen: 0
Blanco: 0
15

Besluit: Marieke is gechargeerd als lid van de KasComissie
Samenstelling KasCo: Véronique, Sipke en Marieke
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15. W.V.T.T.K.
- Alle zaalreserveringen voor woensdag 23.59u voor de week erop inleveren bij Eefke.
Frank: Deze plannen zijn nergens terug te vinden in het regelement.
Maurice: in het regelement staat dat het 5 werkdagen van tevoren aangegeven moet
worden. In praktijk verandert er dus niet zo veel. Wij willen wel een vast moment om deze
aan te vragen. Dit is overzichterlijker voor ons en voor Mark Weirath.
Emilie: de 5 werkdagen zijn geen verplichting naar je leden, maar meer een soort buffer. Ik
zou zeggen: kies 2 momenten in de week.
Vincent: Dit is wel een specifiek verzoek van een Mark Weirath.
Frank: Dus als ik zaterdag een zaal wil, moet ik anderhalve week tevoren reserveren?
Maurice: nee, die woensdag. Dan vragen wij het donderdag aan.
Eefke: Het risico dat het niet op tijd geregeld is, is voor jou.
Frank: Is woensdag dan geen betere dag
Eefke: dan is het voor veel leden nog wel te vroeg.
Frank: als je het zo zegt is het wel een goed idee.
Vincent: in het ergste geval moet je het op donderdag een week tevoren weten.
Besluit: Zaalreservering regelement aanpassen dat er 1 vast moment komt om
zaalreservering aan te vragen. Dit zal worden op woensdagavond 23.59
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16. Rondvraag
- Wie wil wat drinken? Categorie 0 en 1
Algemene Ledenvergadering D.S.V. 4 happy feet
11 oktober 2012

Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
11 oktober 2012
-

5

Frank: kijken of er interesse is in een toernooi in Malta, internationaal. Is daar animo voor?
Het is in december en het is ook voor salsa kosten 160 ticket, 9 euro per nacht,
Door handopsteking er is animo
Het was leuk geweest als er een bericht op de site was over de tanzmaus en misschien in de
UT-nieuws
Maurice: We zullen dit regelen.
Bart verlaat de ALV om 23:47 om de koffie te betalen.
Vincent verlaat de vergadering om 23.54
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17. Sluiting
Maurice bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 0.00.
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