Toelichting op de InCie-begroting 2012-2013

Toelichting op de InCie-begroting
Dit jaar is op tijd begonnen met het maken van een begroting voor de Instructie Commissie van 4 happy
feet. Deze begroting is gebaseerd op de resultaten van verenigingsjaren 2009-2010, 2010-2011 en
2011-2012. Hierdoor kan er een goed beeld gevormd worden van de kosten die de InCie maakt en de
baten die de InCie genereert.

Debet
De InCie organiseert zoals ieder jaar het afdansen. Door een meevaller in de kosten van het jurypaar
zijn de kosten voor het afdansen voor 2011-2012 meegevallen. Er wordt verwacht dat er voor 20122013 weer een normaal budget wordt uitgegeven, conform de voorgaande jaren. Met het oog op de
reacties vanuit de vereniging op de keuze van het demopaar is het wenselijk dat komend jaar weer een
goed visitekaartje wordt afgegeven.
Afgelopen jaar is getracht de didactische vaardigheden van de InCie omhoog te brengen door het
volgen van een workshop van een expert op dit gebied. Dit is helaas niet gelukt, wat ook direct terug te
zien is in het resultaat van 2011-2012. Deze workshop is inmiddels geregeld, er wordt alleen nog een
datum gezocht.
De InCie wil zichzelf eveneens blijven ontwikkelen op danstechnisch gebied. Daardoor is er in het
verleden gekozen voor het volgen van Latin- en Ballroom workshops. Dit jaar is er een workshop in de
planning van Jan Zwijssen, wereldkampioen 10-dans. Het is waarschijnlijk dat de InCie hier een kleine
bijdrage voor vraagt om de vereniging te ontzien, aangezien het begrote bedrag waarschijnlijk niet
dekkend is voor deze lecture.
Dit jaar is er gestart met de ontwikkeling van de Online Figuren Database (OFDB). Hierin neemt de
InCie het voortouw binnen de Nederlandse danssport om door middel van videobeelden figuren
nogmaals uit te leggen. Het bedrag dat hiervoor is gereserveerd wordt gebruikt voor opnamemateriaal
en een eventuele account bij Vimeo voor het distribueren van de beelden.

Credit
De InCie verwerft inkomsten door het geven van galacursussen, workshops en bruiloftscursussen. Deze
inkomsten zijn vrij constant in de afgelopen jaren. Het is daarom de verwachting dat er dit jaar net
zoveel inkomsten gegenereerd worden. Wellicht dat de danskunsten van de InCie ook kunnen worden
aangewend om demonstraties te geven op gala’s van andere SU-verenigingen.
De Instructie Commissie is de enige commissie binnen 4 happy feet die voor een positief resultaat
zorgt. De verwachting is dat er ongeveer 135 euro zal terugvloeien naar de verenigingskas.
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InCie 2012-2013
Debet
Afdansen
Didactische Workshop
Workshop 2
OFDB

Totaal

Credit
€ 490,00 Inkomsten galacursussen e.d.
€ 150,00
€ 175,00
€ 50,00
Terug vloeien naar vereniging
€ 865,00 Totaal

€ 1.000,00

-€ 135,00
€ 865,00

Specificatie Afdansen 2013
Debet
Jury + reiskosten
Aankleding
Bedankjes
Posters
Diploma's
Drankjes TC
Onvoorzien

Credit
€ 225,00 Inkomsten galacursussen e.d.
€ 15,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 60,00
€ 120,00
€ 30,00

Totaal

€ 490,00

€ 490,00

€ 490,00

Historisch overzicht InCie budgetten
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Begroot
€ 900,00
€ 900,00
€ 600,00

Resultaat Notitie
€ 857,00 Eerste keer gratis afdansen!
€ 455,00 Geen workshops voor InCie-leden + meevallende kosten afdansen
> € 600

Historische opbrengsten InCie
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Begroot
€ 500,00
€ 850,00
€ 900,00

Resultaat
€ 1.104,00
€ 1.089,00
> €900,00

