Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
12 oktober 2011
Datum:
Locatie:
Aanvang:
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12/10/2011
Vergaderzaal 3, De Vrijhof, te Enschede
19:30

Aanwezig: Frank Halfwerk (voorzitter 1e helft), Merlinde Al (voorzitter 2de helft), Véronique
Wendt (Notulist 1e helft; schaduwnotulist 2e helft), Keith Davelaar (schaduwnotulist 1e helft, notulist
2e helft), Daphne Huizing, Wiljan Harder, Emilie Klaver, Melissa Martos, Jasmien de Vette, Vincent
Kroeze, Randy Klaassen, Thomas van den Berg, Lina Baranowski, Marit Hoekman, George Onderdijk,
Roel Metz, Tamara Mesman, Sander Buis, Maurice Krielaart, Marlies Rikken, Dorien Meijer Cluwen
(niet stemgerechtigd), Jan Jaap Kempenaar
22 Aanwezig, 21 stemgerechtigden plus 4 machtigingen voor agendapunt 10 en 3 voor alle
overige agendapunten. Er zijn 25 stemmen voor agendapunt 10 en 24 voor alle overige
agendapunten
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1. Opening
Frank opent de vergadering om 19:33 en heet alle aanwezigen welkom.
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2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen extra agendapunten binnengekomen.
3. Mededelingen
Bestuur 2010-2011
- Er zitten 2 fouten in het erratum
 Onder 5.3 voorrangsregeling inschrijvingen staat: “Bij tegenstrijdigheid
beslist bestuur”, dit moet worden:
“Bij tegenstrijdigheid beslist het bestuur”.
 Onder de post debet in de eerste regel staat: “subtotaal na vaste lasten van
1760 naar 1840”, dit moet worden:
“subtotaal na vaste lasten van 1840 na 1760”.
-

Er is een Xtra-card boete voor een persoon, die zal worden toegelicht bij het
financieel jaarverslag punt 7.
We hebben geweldig ETDS gehad. Twente is tweede geworden.

35
Bestuur 2011-2012
- We willen dit jaar een poging doen om lid te worden van de SOND, om leden te
mogelijkheid te bieden wedstrijden in de regio te dansen.
40

45

Overig
- Marlies Rikken en Dorien Meijer Cluwen moeten om 21:00 weg.
Afmeldingen:
Auke Been, Robert-Jan Doll, Carin van Hemert, Joep Schyns, Linda Zandt-Sloot,
Hessel Bearda, Thijs Timmer-van der Stam, Maarten Eykelhoff, Simone Boerema,
Mark Timmer- van der Stam en Wendy Dankers.
Machtigingen:
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Simone Boerema machtigt Frank Halfwerk.
Hessel Bearda machtigt Lina Baranowski.
Thijs Timmer-van der Stam machtigt Emilie Klaver.
5

Deze leden zijn gemachtigd voor alle agendapunten.
Maarten Eykelhoff machtigt Marit Hoekman voor agendapunt 10.
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4. Post
- Brief van KasCommissie besproken bij punt 7.
- Apollo heeft zich afgemeld voor de ALV.
- Vrijhof Cultuur heeft zich afgemeld voor de ALV.
5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 25 mei 2011 (Zie Bijlage I)
Op pagina 9
- Jan Jaap Kempenaar geeft aan dat hij een afkortingenlijst van gebruikte termen mist.
Dit zal voor de volgende ALV worden aangepast.
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
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6. Secretarieel Jaarverslag 2010-2011
a. (Ter goedkeuring) Evaluatie van het gevoerde beleid en administratief
overzicht van de vereniging (Zie Bijlage II a)
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Frank geeft een presentatie van het gevoerde beleid met behulp van een
PowerPoint Presentatie.
Website:





Er waren snellere updates
De datum van online zetten was beschikbaar
Uitbreiding van fotodatabase
Er is een nieuwe database, waardoor inschrijvingen beter zijn
gegaan.

Batavierenrace
 We hebben meegedaan en de 252e plaats behaald.
 Dit was met behulp van Check-Out dartbaanverhuur
Cultuurintegratieborrel georganiseerd:
 Dit was door middel van een quiz (Studentproof 100%).
 Voorrondes zijn hier geweest in samenwerking met Apollo.
 Twee teams zijn doorgegaan naar de landelijke finale waar ze de
twee laatste plekken veroverd hebben.
Schoenenverkoop:
 Doel was onder de 80 euro per paar.
 Er zijn 20 paar verkocht.
 Er waren wel kosten voor de pond en belasting.
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In de toekomst is er samenwerking mogelijk met Latin Shoe Store

Informatieboekje:
 In samenwerking met de Spotlight redactie uitgebracht voor nieuwe
leden.
 Voor oude leden beschikbaar gemaakt op de website.
Alumni:


10

Mensen hebben mogelijkheid gehad om op de lijst te komen. De
leden die net lid zijn geweest zijn benaderd.

Evaluatie wordt per pagina behandeld.
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Pagina 18, Regel 25:
Maurice Krielaart: Er staat dat de website online gezet gaat worden,
maar er wordt gewerkt aan de website online te zetten.
Frank Halfwerk: Zal dit dan wel online komen medio 2012?
Maurice Krielaart: Ja.

Administratief overzicht
Veronique Wendt: Als er oneven ledenaantallen zijn, komt dit doordat een van
de twee leden zich uitschrijft.
Frank Halfwerk: Voorstel tot goedkeuren van secretarieel jaarverslag deel A

25
Besluit: Secretarieel jaarverslag deel A wordt goedgekeurd.
b. (Ter informatie) Commissieverslag (Zie Bijlage II b)
Wordt per pagina behandeld.
30
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Pagina 24
Jan Jaap Kempenaar: Ik zit per augustus 2011 in de
WebsiteCommissie
Frank Halfwerk: Dit zal worden aangepast.
Maurice Krielaart: Dorien heeft aangegeven geen lid meer te willen
zijn van Website Commissie.
Frank: Dit zal worden aangepast.


Pagina 25:
Tamara: Wat gebeurt er met de spotlight als alle leden stoppen?
Wiljan Harder en Jasmien de Vette: Er is al invulling aan de
commissie gegeven. Frank Halfwerk, Daphne Huizing en Laura Kling
zitten in de Spotlight commissie
Jasmien de Vette: Andere commissies worden ook gevuld



Pag. 29
Jan Jaap Kempenaar: Wie beheert de Facebook en LinkedIn pagina?
Frank Halfwerk: Ik beheerde Facebook en Merlinde heeft dit

40
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overgenomen. Ik beheer alsnog LinkedIn.
Jan Jaap Kempenaar: Wat gebeurt er komend jaar met de LinkedIn
pagina?
Frank Halfwerk: Het is aan het huidig bestuur om te kijken wat ze
ermee gaan doen.
Marlies Rikken: Kan je de pagina alleen liken?
Frank Halfwerk: We zijn organisatie.
George Onderdijk: Is het mogelijk om evenementen toe te voegen?
Frank Halfwerk: Dit is mogelijk.

5
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7. (Ter goedkeuring) Financieel Jaarverslag 2010-2011 (Zie Bijlage III)
Pagina 33:
Frank Halfwerk: Er is brief van KasCommissie binnengekomen. Emilie zal deze voorlezen.
15

Uitleg resultaatrekening:
Daphne Huizing: Aan de linkerkant is de debet (uitgaven) kant te zien, in de middelste
kolom wat er dit jaar aan uit is gegeven, in de rechter kolom wat het vorige bestuur
eraan heeft uitgegeven. Aan de rechterkant is de credit kant (inkomsten).
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Marlies Rikken: Doen jullie niet aan PR?
Daphne: Wij hoeven niet aan PR te doen.
Daphne Huizing: Op pagina 40.41 is de eindbalans te zien. De resultaatrekening wordt
elk jaar op 0 gezet en de eindbalans loopt altijd door.

25
Toelichting op de resultaatrekening
Wordt per pagina behandeld.

30

Pagina 36
Daphne Huizing: Er is nog een Xtra-Card boete openstaand.
Aangezien het een lastige situatie is, maar deze persoon toch wil
betalen, is er een betalingsregeling getroffen met contract.
Lina Baranowski: Is een boete 150 euro?
Daphne Huizing: Dit is een accumulatie.
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Roel Metz: Alle boetes waren geïnd volgens de KasCommissie.
Veronique Wendt: Dat ging over de contributies.
40

Resultaatrekening debet kant:


45

471.0
Roel Metz: Resultaat afschrijving apparatuur 3 maal zo laag als
begroot.
Daphne Huizing: De oude boxen zijn afgeschreven. Er zijn kleinere
boxen gehaald die goedkoper waren dan begroot.
Melissa Martos: Waarom is voor kleinere boxen gekozen?
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Frank Halfwerk: Dit is een goede oplossing voor galacursussen.
Resultaatrekening credit kant:


5
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821.0
Marlies Rikken: Zijn er minder salsa aanvragen geweest dan
verwacht?
Frank Halfwerk: Er waren minder aanvragen

Frank Halfwerk: Er is € 3,88 winst gemaakt.
Lang vreemd vermogen
Frank Halfwerk: Er was geld over dus de nieuwe verdeling voor het geld van ETDS is 600
dit jaar en 400 volgend jaar.

15
Beginbalans:
Lina Baranowski: Waar staat de 600 voor ETDS ingeboekt?
Frank Halfwerk: Bij onvoorzien (491.0) ingeboekt.
20

Roel Metz: Hoe kan een balans in balans zijn als er nog geld van een boete moet
binnenkomen
Daphne Huizing: Staat bij toekomstige kosten, onder 190, evenals kraampje introductie.
Marlies Rikken: Waarom zijn er vooruitbetaalde bedragen?
Daphne Huizing: Dit is als de vereniging vooruitbetaald heeft als tussenpersoon.
Lina Baranowski: De kosten horen wel in het boekjaar en moeten dus genoemd worden.

25

Jan Jaap Kempenaar: Bij de vorige ALV is ook al gevraagd waarom er twee besturen zijn
met overlap.
Frank Halfwerk: Dit is gebruikelijk bij 4 happy feet.

30

Frank Halfwerk: Voorstel tot goedkeuren van financieel jaarverslag
Besluit: Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.
35
8.

40

(Ter besluit) Voorstel wijzigingen bijlage Huishoudelijk Reglement (Zie Bijlage IV)
Voorstel: Wijzigen van de namen van de niveaus van salsa zoals aangegeven
Voorstel: Wijzigen van de vergoeding per bestuurslid zoals aangegeven
Voorstel: Wijzigen van de voorrangsregeling zoals aangegeven
Voorstel: Wijzigen van de naam van voorrangsregeling van “Voorrangsregeling
inschrijvingen tijdens de introductieweken” naar “Voorrangsregeling inschrijvingen”
Opmerkingen:

45


Voorstel voorrangsregeling
Dorien Meijer Cluwen: De voorrangsregeling wordt allang
gehanteerd.
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Frank Halfwerk: Dit is alleen nog niet opgenomen in het HR.
Jan Jaap Kempenaar: Gaat een halfjaars voorranginschrijving voor op
een jaarlid?
Emilie Klaver: Dit is zo.

5
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Dorien Meijer Cluwen: Is er de deadline van de voorrangsregeling na
introweken?
Frank Halfwerk: Er zijn 3 weken introductie en dan geldt het hele jaar
de nieuwe regeling, dus er is een deadline.
Dorien Halfwerk: Als er geen deadline is, kunnen er geen 3p leden
aangenomen worden.

Frank Halfwerk: Voorstel om alle wijzigingen goed te keuren.
In een slag stemmen voor alles. Voor, tegen of onthouding/blanco
Stemmen voor: 22
Stemmen onthouden: 3
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Besluit: De wijzigingen van het HR zijn aangenomen.
9. (Ter informatie) Update ETDS Pinksteren 2012
Op dit moment zitten Frank Halfwerk, Wendy Dankers, Fenna Jansen en Anouk Hol in de
commissie. Fenna bouwt af en Anouk bouwt op en Wendy zit in Rotterdam.
Website catering en sponsor wordt gedaan door mensen buiten de commissie.
Er is ruimte voor 700 mensen en 650 slaapplaatsen in het Sportcentrum en de Vrijhof
Entree studenten 49.50 en medewerkers 74,50. Dit gedaan omdat begroting anders niet
uitkomt en studenten worden niet extra belast.
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In het begin was er verlies begroot van 5000 euro. Verlies is verlaagd naar 2000. In
resultaat kan in maart de post onvoorzien naar beneden geschroefd worden.

40

Inschrijvingen starten volgende week. Er wordt gehoopt op groot team en medewerking.
Op dit moment heel kaal, opblazen spullen elke dag. Het is niet wenselijk, maar vrij duur.
Er is geld opgehaald voor extra benodigdheden. Er is dit ETDS mogelijkheid om geld te
geven aan “goede doelen”, zoals spullen laten liggen in zaal enz. Via de website meer
informatie. Afgelopen weekend stage gelopen in Kaiserslautern. Ze komen weekend in
Enschede om samen te werken met inwerken. In oktober 2012 is het ETDS in Nijmegen
en in voorjaar 2013 in Trondheim.

45

Vragen over het ETDS:
Marlies Rikken: Wat is het ETDS precies.
Frank: ETDS is Europees Toernooi voor Dansende Studenten en heel gezellig. Studenten
uit Nederland, Duitsland en Noorwegen komen hier dansen.

35

Marlies: Waar ligt verantwoordelijkheid?
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Frank: Het valt niet onder 4 happy feet officieel. De verantwoordelijkheid ligt bij de SSDN
(Stichting Studenten Dansen Nederland).

5
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Lina Baranowski: Hoe gaan we controleren op studenten/niet studenten?
Frank Halfwerk: De meeste ETDS gangers zullen wel eerlijk zijn. Ze zijn er enthousiast
over en zullen betalen om hier te zijn.
Lina Baranowski: Kan er iets met studentenhuizen worden geregeld?
Frank Halfwerk: Er is over nagedacht en we willen iedereen zoveel mogelijk bij elkaar
houden.
Lina Baranowski: Wat voor voordeel geeft de camping?
Frank Halfwerk: Camping geeft 5 euro korting

15

Roel Metz: Denken jullie 700 man te halen, als er bij Kaiserslautern maar 500 waren?
Frank: De Pinkstereditie is altijd groter en we denken dit zeker te gaan.
Jan Jaap Kempenaar: Wat zijn de kleinere taken?
Frank Halfwerk: We zijn bezig met vacaturelijst. Die komt eraan.
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10. (Ter besluit) Dechargering bestuur 2010-2011
Frank Halfwerk leest de afscheidsrede voor.
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Vragen voor het oude bestuur:
Marlies Rikken: Hoe voel je je?
Frank: Emotioneel
Voorstel: Dechargeren van het bestuur als geheel
Marit heeft nu stemgerechtigheid van Maarten.
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Veronique Wendt: Bij decharge moet er 2/3 deel van de stemmen zijn.

35

Stemmen voor: 25,
Stemmen tegen: 0
Stemmen onthouden en blanco: 0
Besluit: Het bestuur 2010/2011 is gedechargeerd
Het bestuur 2010/2011 tekent de KvK papieren

40
Merlinde Al: Ik neem de vergadering nu over. Ik wil graag het bestuur 2010/2011
bedanken voor al hun werk, wat het makkelijker voor ons gemaakt heeft. Dit komt
natuurlijk met cadeautje.
45

Frank Halfwerk: Het is een bullshit button. Wiljan Harder vond dat discussies te lang
duurden en drukte dan ook op een denkbeeldige bullshit button.
De vergadering wordt geschorst voor 10 minuten.
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Marlies Rikken verlaat de vergadering om 20:45.
Dorien Meijer Cluwen verlaat de vergadering om 20:59
5

Merlinde Al hervat de vergadering om 20:59.
11. (Ter goedkeuring) Beleidsplan bestuur 2011-2012 (Zie beleidsplan 2011-2012)
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Batavierenrace
Jasmien de Vette: Het was een succes en we willen weer mee doen. Mark Timmer-van
der Stam en George Onderdijk zullen weer de commissie doen.
Schoenverkoop:
Melissa Martos: Schoenenverkoop was vorig jaar een succes en we willen dit
voortzetten op andere manier. We willen een verkoper naar Enschede halen en een
breder scala aan schoenen aanbieden.
Vragen:
Jan Jaap Kempenaar: Hoe zit het met Latinshoestore?
Melissa Martos: Er is vorig jaar contact geweest met Latinshoestore, maar gekozen voor
Londen.
Daphne Huizing: Er was nog niks gehoord van Latinshoestore en daarna zijn we naar
Londen gegaan. Voor het nieuwe collegejaar is er contact met Latinshoestore.
Lina Baranowski: Al enig idee wanneer de schoenen hierheen komen?
Melissa: In het begin van het volgende kalenderjaar

30

Salsatoernooi
Jasmien de Vette: We willen in samenwerking met andere scholen toernooi organiseren.
Er zijn voor studenten toernooien met lage instap en dit is er voor salsa niet. Goede
mogelijkheid voor integratie met andere verenigingen. Er is gepeild voor commissie en
er zijn mensen die wel willen organiseren.

35

Vragen:
George Onderdijk: Wordt het toernooi alleen voor studenten?
Jasmien de Vette: Het is voor studenten en externen.

40

Daphne Huizing: Wordt het hele toernooi op een dag gehouden?
Jasmien de Vette: Een dag, tenzij het animo zo ligt dat het op twee georganiseerd moet
worden.
Emilie Klaver: Wanneer willen we dit toernooi?
Jasmien de Vette: Ongeveer in februari. Er is geen groot tekort aan ruimte. We
verwachten dat we de dansers kwijt kunnen in een kleinere zaal.

45
Frank Halfwerk: Het is een idee om het toernooi niet in hetzelfde weekend als NTDS te
doen.
Jasmien de Vette: Hier zullen we rekening mee houden.
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Zouk Minicursus
Jasmien de Vette: We willen een zou minicursus geven omdat het onder salsa valt en
Hasan dit niet wil geven. Er was een workshop en die was goed bezocht. Het worden 4-5
lessen na reguliere salsa lessen op maandag, van ongeveer 45-60 min. Er zal een kleine
bijdrage worden gevraagd.
ETDS
Merlinde Al: Keith Davelaar is contactpersoon met de commissie. Commissie is
onafhankelijk van de vereniging, maar wij willen graag goede communicatie aangezien
wij ons naam aan het ETDS verbinden.
Vragen:
Emilie Klaver: Wat bedoelen wij met in samenwerking met de ETDS commissie
organiseren?
Merlinde Al: Dat we activiteiten zoals een introfeest voor het ETDS, georganiseerd door
de ActiviteitenCommissie.
Doegroep:
Merlinde Al: Wij willen voor het komende collegejaar een doegroep oprichten. Het is
leuk om een doegroep op te richten want het is leuk en we willen cultuur promoten.
Mark Weirath is geïnteresseerd om ons te sponsoren.
Vragen:
Tamara Mesman: Wie is Mark Weirath?
Vincent Kroeze: Vrijhof Cultuur
George Onderdijk: Bij welke opleiding wordt het?
Merlinde Al: Dit is nog niet bekend.
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Daphne Huizing: Hoeveel geld gaat het kosten?
Merlinde Al: Het gaat de vereniging geen geld kosten.

35

Emilie Klaver: Hoe gaat het doegroepouderschap en bestuur gecombineerd worden?
Merlinde Al: Een goede taakverdeling.
Vincent Kroeze: En leden mogen ook helpen als ze willen.
George Onderdijk: Tijdens workshops hebben ouders toch niks te doen. De kiddo's
worden gedumpt.

40
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Extra D lessen
Vincent Kroeze: Er is steeds meer interesse in D en we hebben leden op D af moeten
wijzen. We willen onderzoek doen naar mogelijkheid extra lessen. Er zijn al een aantal
dingen doorsproken, maar er volgt nog uitgebreid onderzoek. We willen een halfjaar
cursus aanbieden. Vrijhof Cultuur is geïnteresseerd in meewerken. Wij moeten kijken
wat voor rol we hierin gaan spelen.
George Onderdijk: Is er nagedacht over doorstromen naar het C niveau?
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Vincent Kroeze: Het is een halfjaarcursus, dus je kunt niet automatisch daarna naar C
door. We moeten nog kijken naar doorstromingsmogelijkheden.
George Onderdijk: Worden tweede D niveau leden lid van de vereniging? Dan hebben ze
recht op voorinschrijving.
Vincent Kroeze: Ze kunnen niet automatisch doorstromen naar C.
Keith Davelaar: We zorgen dat de leden geen recht hebben tot voorinschrijving, door ze
niet lid te maken van de vereniging.
Jan Jaap Kempenaar: Is het gericht op halfjaarleden, anders afgewezen worden?
Vincent Kroeze: Ja dit klopt
Merlinde Al: Er is verder nog niks duidelijk, dus we kunnen geen specifieke vragen
beantwoorden.
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Lina Baranowski: Hoeveel paren zijn er dit jaar afgewezen?
Keith Davelaar: 4 tot en met 8 paren.
Maurice Krielaart: Houdt het in dat bestuur van 2012/2013 hier een definitieve
beslissing over gaat maken?
Merlinde Al: Het aankomend bestuur zal hierover een beslissing gaan maken.
Jan Jaap Kempenaar: Hoe gaat dit worden gepromoot?
Vincent Kroeze: We zullen kijken wat we hiermee kunnen doen.

25
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Frank Halfwerk: Is het een melkkoe om geld te trekken?
Vincent Kroeze: Er staat in de statuten dat we het stijldansen willen bevorderen. En dat
willen we hiermee doen.
Keith Davelaar: Het geeft de afgewezen halfjaarleden een mogelijkheid om toch te
dansen.
Jasmien de Vette: Er zijn mensen die twijfelen en die willen niet lid worden bij de
vereniging.
Emilie Klaver: Een aandachtspunt: Misschien is het een idee om de lessen Engelstalig te
doen

35
Veronique Wendt: Kunnen de leden zich voorinschrijven voor D niveau?
Jasmien de Vette: Het voorinschrijven was gericht op het C niveau.
Vincent Kroeze: Er is nog niks besloten en het is maar een onderzoek.
40

Tamara Mesman: Bij presentatie is aangegeven dat het oude bestuur bezig was met
alumni. Wordt er nog wat mee gevolg aan gegeven?
Merlinde Al: Het is niet iets wat we op wilden nemen in ons beleid en als er mogelijkheid
is, willen we hier zeker wat mee doen.
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Veronique Wendt: Krijgen de alumni nu mails?
Frank Halfwerk: Er zijn mensen die af en toe nog willen weten hoe het bij de vereniging
gaat en wellicht willen ze infomails ontvangen.
Merlinde Al: Op dit moment staat het nog niet in beleid maar dat sluit niks uit.
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Merlinde Al: Voorstel tot het goedkeuren van het beleidsplan.
Besluit: Het Beleidsplan wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.
5

12. (Ter goedkeuring) Begroting bestuur 2011-2012 (Zie begroting 2011-2012)
Melissa Martos: Er staan in de errata wat verbeteringen.


Post 484
Frank Halfwerk: Zijn de wedstrijdvoorzieningkosten de kosten voor ETDS?
Melissa: Dit is zo.



George Onderdijk: Er is 200 euro voor het salsa toernooi gereserveerd. Wat
gebeurt er met het geld op het moment dat het toernooi niet doorgaat?
Melissa Martos: Dan wordt het gestopt in de zouk minicursus.



Emilie Klaver: Is dan hoeveelheid die in de zouk workshop evenredig met
degenen die stijldansen?
Melissa Martos: De zouk minicursus is ook voor stijldansen.
Emilie Klaver: In realiteit gaan alleen salsa leden.
Jasmien de Vette: We gaan dit promoten onder de stijldansleden.
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Daphne Huizing: Is er ook nog aparte workshop voor salsa?
Jasmien de Vette: Deze zal er niet zijn
25

Lina Baranowski: Er is in verhouding naar salsa heeft weinig geld gegaan de
laatste paar jaren, dus dat geld mogen ze hebben.
Frank Halfwerk: Er is geprobeerd geen onderscheid te maken tussen stijldansen
en salsa. De opkomst is grotendeels stijldansen. Er wordt aandacht en geld aan
besteed en er is weinig respons.

30

35



Jan Jaap Kempenaar: Er zijn misschien weinig salsaleden aanwezig bij
activiteiten, omdat meer mogelijkheden hebben tot vrijdansen in de stad.



Post 401
Emilie Klaver: Resultaat was 190,30 en volgend jaar 120, waarom?
Merlinde Al: De vaste lasten, daar valt host onder en dat komt 80 euro lager uit.



Post 486.1
Daphne Huizing: Waar staat de post op 0.
Merlinde Al: Er is geen afschrijving nodig van schoenen. En de persoon die komt
zal waarschijnlijk korting geven, waardoor wij het niet hoeven te doen.



Erratum post 401
Daphne Huizing: Vaste lasten ING worden ingeboekt onder bestuurskosten en
administratief.
Merlinde Al: Het staat verkeerd geformuleerd dan.

40

45
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Sander Buijs: Hoe kan het dat resultaat van de debet zijde niet overeenkomt met
het resultaat van de credit zijde?
Merlinde Al: Het is een typefout, in het echt klopt het.



Post 350
Tamara Mesman: De kosten waren hoger dan begroot.
Emilie Klaver: Het was incidenteel, stickers.



George Onderdijk: Is het niet handig om die dit jaar in te boeken?
Merlinde Al: Er zijn genoeg en verder hebben we geen promokosten voorzien.



Lina Baranowski: Promotiekosten workshops, is dat voor workshops die
InstructieCommissie geeft of de workshops die we onze leden geven?
Merlinde Al: We willen meer promoten tijdens kerst, zodat we ook salsa meer
kunnen promoten.



Wiljan Harder: Waarom is het wenselijk meer salsacursussen te geven?
Emilie Klaver: Om meer leden naar salsa te trekken.



Credit zijde:
Emilie Klaver: Gaan jullie wat doen met opmerking KasCommissie om
stijldansjaarleden en salsa jaarleden bij elkaar te voegen en hetzelfde voor de
halfjaarleden?
Merlinde Al: We gaan dat zeker doen.

10

15

20

25
Frank Halfwerk: Kunnen we de begroting niet beter vaststellen met de nieuwe
posten?
Merlinde Al: Dit zullen we doen.
30



Maurice Krielaart: Waaruit bestaat de pachtvergoeding precies?
Merlinde Al: Combi van aantal avonden en winst.
Daphne Huizing: Jaarplanning van het Theatercafé loopt per kalenderjaar en bij
ons per collegejaar. Wij schatten dit in, aan de hand van advies van het
Theatercafé.



George Onderdijk: Wordt de pachtvergoeding berekend door alle winst gedeeld
door 4 happy feet winst?
Emilie Klaver: Geen pachters leveren inkorting van inkomsten.

35

40

45

Voorstel: Wijzigen van een aantal posten:
 Post 800.4 wordt verwijderd
 Post 800.5 wordt verwijderd
 Post 800.1 verandert naar “Contributies jaarleden” en bedraagt 5600
 Post 800.2 verandert naar “Contributies halfjaarleden” en bedraagt 1950
euro
Wiljan Harder: Moeten de totalen van 2010/2011 worden aangepast?
Dit zal gebeuren.
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George Onderdijk: Is het mogelijk opbrengsten salsa en stijl workshops samen te
voegen?
Emilie Klaver: Dit maakt het geheel onoverzichtelijker.
5
Merlinde: Voorstel tot goedkeuren van de begroting met voorgestelde wijzigingen
Besluit: Begroting wordt goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen.
10

15

13. (Ter besluit) Wissel KasCommissie
Voorstel: Dechargeren van vorige KasCommissie in zijn geheel, bestaande uit Simone
Boerema en Dorien Meijer Cluwen
Voor: 22
Tegen 0
Onthouding: 1
Besluit: De KasCommissie wordt in zijn geheel gedechargeerd.

20

Merlinde Al: Bedankt voor de inzet!
Voorstel: Chargeren van de KasCommissie in zijn geheel, bestaande uit Daphne Huizing
en Lina Baranowski

25

Frank Halfwerk: Wat voor ervaring hebben ze?
Daphne is penningmeester geweest.
Lina is bijna fossiel en, penningmeester en KasCommissie geweest in het verleden.
Er zijn geen andere voorstellen

30
Voor: 22
Tegen: 0
Onthouding: 1
35

Besluit: De KasCommissie wordt in zijn geheel gechargeerd.
14. (Ter besluit) Wissel Raad van Wijzen
Voorstel: Dechargeren van vorige Raad van Wijzen in zijn geheel, bestaande uit Mark
Timmer-van der Stam, Lina Baranowski en Wendy Dankers.

40
Per handopsteken:
Voor: 22
Tegen 0
Onthouding: 1
45
Besluit: De Raad van Wijzen wordt in zijn geheel gedechargeerd.
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Voorstel: Chargeren de Raad van Wijzen in zijn geheel, bestaande uit Randy Klaassen,
Thomas van den Berg en Frank Halfwerk.

5

Emilie Klaver: Wat voor ervaring hebben ze?
Frank Halfwerk: Doet de Spotlight Commissie, voorzitter bestuur 2010/2011,
InstructieCommissie en ETDS commissie.
Randy Klaassen: Verschillende commissies waaronder Muziek Commissie, NTDS,
Instructie Commissie.
Thomas van der Berg: Teammatch, Kamp commissie, Instructie Commissie en is fossiel.

10
Per handopsteken:
Voor: 21
Tegen:
Onthouding: 2
15
Besluit: De Raad van Wijzen wordt in zijn geheel gechargeerd.

20

Mededeling Raad van Wijzen:
De raad is blij dat er vertrouwen is. Ze zijn er om gevraagd en ongevraagd advies geven.
Als er van het bestuur gedacht wordt dat ze niet goed functioneren dan kan je ze
aanspreken.
15. W.v.t.t.k.
Veronique: Er is zijn een aantal WVTTK naar voren gekomen in de pauze

25

30

35

40

45

15.1 Pachten
Marlies Rikken wil graag de mogelijkheid om via internet in te schrijven om te pachten.
Emilie: Leuk idee, maar gaat niet lukken. Meerdere malen geprobeerd. Persoonlijk
aanspreken werkt beter.
Maurice Krielaart: Voorstellen om de pachtavonden online te zetten.
Keith Davelaar: Ik wil dit doen, maar moet inloggegevens hebben.
Zodra de nieuwe website online is, zal Keith dit overnemen.
Lina Baranowski: Idee om 4 happy feet borrels te organiseren op pachtdagen.
George Onderdijk: Als ActiviteitenCommissie kunnen we activiteiten organiseren in het
Theatercafé tijdens pachtavonden.
Emilie Klaver: Idee is ook al geweest. En Management Theatercafé zal hun website beter
up-to-date houden.
Vincent Kroeze: Dit is momenteel al zo. Of het wordt niet goed bijgehouden, of er is niks
te doen op dit moment.
Jan Jaap Kempenaar: Waar vind ik de website?
Emilie Klaver: Theatercafé utwente Googlen
Marit Hoekman: Is het een mogelijkheid om door te linken op de 4happyfeet website?
Dit is mogelijk.
George Onderdijk: Opnemen Theatercafé in de agenda van de 4 happy feet?
15.2 Muzieklijst
Marlies Rikken wil graag een muzieklijst online om thuis te kunnen oefenen.
Algemene Ledenvergadering D.S.V. 4 happy feet
12 oktober 2011

Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
12 oktober 2011

5

Randy: Er is een lijst op te vragen
Veronique Wendt: Die doorsturen naar en op website zetten misschien?
Merlinde Al: Samenvattend, de muzieklijst is een leuk idee, het Theatercafé combineren
met de website is misschien geen goed idee en het is een mogelijkheid om de website
van het Theatercafé door te linken.
16. Rondvraag

10

Daphne Huizing -> Maurice Krielaart: Wanneer komen er inloggegevens voor de
website?
Maurice Krielaart: Nergens voor nodig, zodra het nodig wordt dan komt het.
17. Sluiting

15

Merlinde Al: Bedankt voor jullie aanwezigheid
De vergadering wordt gesloten om 22:11.
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