Notulen ALV, 19-06-2013
Notulen Algemene Ledenvergadering 4 happy feet
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Datum: 19 juni 2013
Locatie: Vrijhof te Enschede, kleine zaal
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Maurice Krielaart (voorzitter), Tineke de Vries (notulist), Bart Lenderink, Eefke van
Eden, Jelle Kuiper, Kuno Sickmann, Anne Hofman, Maarten Assendorp, Hanneke Keijzer
(schaduwnotulis), Emilie Klaver, Randy Klaassen, Nicole Rommens, Merlinde Al, Jelle Jan Bankert,
Inga Finkeldey, Véronique Wendt, Vincent Kroeze, Wiljan Harder, Frank Halfwerk, George
Onderdijk, Daphne Huizing, Jan Jaap Kempenaar en Mark Kruidenier
Er zijn 23 aanwezigen, 22 stemgerechtigden. Er zijn 2 machtigingen voor alle agendapunten. Dit
maakt een totaal van 24 stemmen voor alle agendapunten.
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1) Opening
Maurice heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.10 uur.
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2) Mededelingen
- Maurice: wegens persoonlijke redenen moet ik mijn telefoon aanhouden gedurende
de vergadering. Mocht ik gebeld worden, zal ik de zaal verlaten om op te nemen.
- Frank: wegens omstandigheden hebben wij ons toetje nog niet kunnen eten, deze zal
straks uitgeserveerd worden in de zaal.
Afmeldingen:
Marieke van Amstel, Keith Davelaar, Marit Hoekman, Martijn Meefout, Lisa Scheifler en
Laura Vos melden zich af voor de ALV van 27-06-2013.
Machtigingen:
Laura Vos machtigt Randy Klaassen.
Keith Davelaar machtigt Véronique Wendt.
De machtigingen gelden voor alle agendapunten.
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3) Vaststellen van de agenda
Maurice: Ik zou nog een aantal punten toe willen voegen aan de agenda: een korte evaluatie
van het ETDS en de mogelijke organisatie van het NTDS volgend jaar.
Frank: Ik ben erg benieuwd hoe de financiën er momenteel voor staan en wat de prognose is
voor de aankomende maanden, kan dit besproken worden?
Maurice: Dit zal ook meegenomen worden. Deze punten zullen besproken worden voor
agenda punt 7 ‘het lustrum’.
Wijzigingen: 7 = financiën, 8 = ETDS, 9 = NTDS, 10 = lustrum
De agenda is vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen.
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4) Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
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5) (ter goedkeuring) Notulen van de ALV van 27 februari 2012
(Zie bijlage I ALV 19-06-2013)
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Opmerkingen per pagina:
Pagina 7
Regel 9: Frank: Is er intussen al meer bekend over de pilot dat de docent door de vereniging
zelf betaald moet worden?
Vincent: De pilot voor het zelf betalen van de docent is afgerond. Ik ben zelf penningmeester
bij Contramine en wij hebben meegedaan aan de pilot. De geldstroom was door het zelf
betalen van de docent te groot om er goed zicht op te kunnen houden. De docenten zullen
dus niet door de vereniging betaald worden.
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Pagina 9
Regel 40: Jan Jaap: Er staat hier dat ik een foto op zal sturen van het mengpaneel met alle
kabels aangesloten, heb ik de foto wel opgestuurd?
Emilie: Nee, maar er was ook niet echt meer behoefte aan dus het geeft niet.
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Regel 25-30: George: Is er al iemand bekend die Renske opvolgt bij de Spotlight?
Maurice: Renske heeft dit jaar alle edities nog gedaan. Vincent en Chris hebben geholpen tot
en met de tweede editie, ik heb geholpen met de derde editie. Ik vond het erg leuk om te
doen, dus ik zal hier volgend jaar mee doorgaan.
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Pagina 11
Regel 1-5: Frank: Jullie hadden het erover het HR te willen wijzigen wat betreft de
aanwezigheid van het bestuur bij de galacursussen. Het HR is niet gewijzigd, is jullie visie
veranderd?
Maurice: Wij hebben het HR niet meer veranderd omdat er geen galacursussen meer
geweest zijn. Wij zullen dit plan aan het KB voorleggen.
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Regel 36: Frank: Jullie hadden het over de herindeling van de commissies, hoe zijn de
commissies nu verdeeld?
Maurice: Bart heeft de MuCie en heeft de Teammatch gedaan dit jaar. Tineke zal de Lustrum
commissie opstarten en zit in de organisatie van de Dansweek van eind september. Ik heb de
BataCie en de GalaCie gedaan en heb nu nog de AcCie, de Spotlight, de WebCie en de InCie
onder mij.
Pagina 13
Regel 26: Frank: Hebben jullie een update over de verenigingskleding?
Maurice: Tijdens de vorige ALV hebben we besproken de kleding eventueel uit te brengen
voor het ETDS, maar dit hebben wij niet gedaan. Wij willen graag een kledinglijn uitbrengen
in september bij de introductielessen, zodat het als normaal beschouwd wordt kleding te
dragen van de vereniging.
Wiljan: Gaat het lukken om de kledinglijn voor september uit te brengen? Het is nu ook niet
gelukt voor het ETDS.
Maurice: Ja, in de zomervakantie hoeven we niet aan de studie, dus kunnen wij de tijd aan de
kledinglijn besteden.
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Pagina 14
Maurice: Ik zou zelf graag op willen merken dat het etentje voor het D-/C-niveau een leuk
initiatief was.
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Regel 16: Frank: Hebben jullie het beleid aangepast wat betreft de salsacursussen?
Maurice: Nee, dit was niet nodig. Wij hebben een grote cursus kunnen geven, waar wij
€120,00 voor gekregen hebben. Er was €80,00 begroot, dus wij hebben ons streven behaald.
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Pagina 15
Regel 44: Maurice: Er staat een typefout bij post 400.4 Bestuurskleding, van €150,00 naar
€180,00 moet van €120,00 naar €150,00 zijn.
Regel 47-48: Frank: Wat gebeurt er nu met het geld voor de verenigingskleding van dit jaar
en dat van volgend jaar (post 486 en post 083)?
Maurice: Dit geld wordt dus samengevoegd, zodat er in september een grote kledinglijn
uitgebracht kan worden.
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Pagina 16
Regel 19: Merlinde: Er zou een borrel georganiseerd worden, gaat dit nog gebeuren?
Maurice: De borrel was afgelopen maandag (17-06-2013). Er waren 16 mensen aanwezig, het
was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. Jammer dat het langs je heen is gegaan.
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Pagina 18
Regel 3: Frank: Hoe is het gesprek met de ETDS-commissie verlopen over het wel of niet
bellen naar Kaiserslautern, zijn ze nog gebeld?
Maurice: We hebben het er met de ETDS-commissie over gehad. In korte periode is de
commissie door verschillende mensen gevraagd Kaiserslautern te bellen, dit hebben ze toen
drie keer gedaan. Een vierde keer voelde voor hen overbodig, hier kunnen wij achter staan.
Regel 17: Merlinde: Ik wil graag even toelichten dat de Batavierenrace niet is doorgegaan. Er
was te weinig animo vanuit 4 happy feet om mee te kunnen doen. Er is nog geprobeerd
teams samen te voegen, maar dit is helaas ook niet gelukt.
George: De afgelopen twee jaar is het wel gelukt met een vol team te gaan, waarom nu niet?
Hoe wil je dit aanpakken voor volgend jaar?
Maurice: De beslissing volgend jaar wel of niet mee te doen is aan het KB. Dit jaar zijn we
waarschijnlijk te laat begonnen met de promotie, dit zal dus volgend jaar anders moeten.
Jan Jaap: Mark Timmer van der Stam zei dat je gelijk in oktober al moet beginnen met de
promo, dan binden de leden zich al vast aan jouw team. Misschien een tip voor volgend jaar.
Regel 12: Maurice: De situatie in het theatercafé is intussen weer veranderd. Nu beginnen er
twee pachters om 18.00uur. De pachters hoeven alleen maar af te wassen, daarna mogen ze
naar huis. Dan zijn ze rond ongeveer 21.00uur klaar.
Frank: Levert dit nog financiële nadelen op?
Maurice: Dit zullen we bespreken bij de financiën.
Vincent: Jij zat in de werkgroep van het theatercafé, ben je het eens met de verandering?
Maurice: Ik ben er niet mee eens dat je als pachters alleen maar hoeft af te wassen, maar op
een gegeven moment werd er niet meer naar je geluisterd in de werkgroep.
Tineke: Er is ook met Apollo over gesproken, als het goed is wordt van meerdere kanten
besproken dat de gang van zaken niet optimaal is.
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Er heeft niemand meer opmerkingen of bezwaar over de notulen:
De notulen zijn goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen.
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6) (ter besluit) Charge van het kandidaatsbestuur
Het KB stelt zich voor:
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Jelle Kuiper (voorzitter): Ik ben 19 jaar, ik kom uit Alkmaar. Ik ben eerste jaars Scheikunde
Technologie. Ik heb twee jaar gedanst in Almaar en ik dans nu een jaar bij 4 happy feet. Ik
heb dit jaar de AcCie gedaan en ik ben lid van de MuCie. Buiten 4 happy feet ben ik actief bij
Alembique bij de commissie voor de automatisering. De Paso Doble, Jive en de Weense Wals
zijn mijn favoriete dansen.
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Kuno Sickmann (secretaris): Ik ben 19 jaar en ik ben eerste jaars Scheikunde Technologie. Ik
heb afgelopen jaar op niveau-D en op Salsa 1 gedanst. Ik wilde al graag bestuur doen voordat
ik ging studeren, 4 happy feet vind ik een leuke vereniging, daarom wil ik graag hier bestuur
doen. Ik ben al een keer secretaris geweest bij de Ouderdag commissie van Alembique. Mijn
favoriete dansen zijn de Engelse Wals en de Quickstep.
Anne Hofman (penningmeester): Ik ben 19 jaar en ik ben eerste jaars Civiele Techniek. Ik heb
voordat ik hier kwam al drie jaar gedanst, waarvan twee jaar ook wedstrijden. Ik ga altijd met
plezier naar 4 happy feet, daarom lijkt me het leuk om bestuur te doen. Ik ben
penningmeester geweest bij de Activiteiten commissie van Concept. Mijn favoriete dansen
zijn de Slowfox en de Samba.
Maarten Assendorp (Commissaris Intern): Ik ben 19 jaar en eerste jaars Advanced
Technology. Ik werk graag samen met mensen en ik vind het leuk om uitdagingen aan te
gaan, daarom zou ik graag bestuur willen doen. Ik wil ook nog graag een fulltime bestuur
doen, dit lijkt me een leuke opstap. Ik ben buiten 4 happy feet actief bij veel commissies,
onder andere voorzitter van de Sport commissie van Astatine. Mijn favoriete dans is de
chachacha.
Vragen van de ALV:
Daphne: Jelle, waarom wil je graag voorzitter worden?
Jelle: Het lijkt me een leuke ervaring en een verrijking van mijn persoonlijkheid. Ik ben van
mezelf redelijk stil en ik hoop dit met mijn voorzitterschap te verbeteren. Verder is de
vereniging erg leuk en daarom zou ik graag hier voorzitter willen worden.
Merlinde: Jelle, heb je ervaring met een leidinggevende functie?
Jelle: Nee, dat heb ik niet.
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Frank: Hoe zijn jullie bij deze indeling van de functies gekomen?
Anne: Dat ging redelijk automatisch, iedereen noemde op wat hij graag wilde en dit paste
goed samen.
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Véronique: Hebben jullie genoeg tijd om bestuur te gaan doen?
Maarten: De studie gaat wel voor, maar er zal zeker genoeg tijd zijn voor het bestuur.
Véronique: Weet je hoeveel tijd het bestuur je zal gaan kosten?
Maarten: Hier hebben we het uitgebreid over gehad met het huidige bestuur.
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Merlinde: Kennen jullie elkaar ook buiten 4 happy feet?
Jelle: Ik ken Kuno van mijn opleiding en ik ken Maarten via de AcCie. Voor de rest zien we
elkaar alleen bij 4 happy feet.
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Wiljan: Hebben jullie ook gekeken of er bij salsa geïnteresseerden waren?
Kuno: Ik dans Salsa.
Jelle en Maarten: Wij willen ook graag salsa dansen volgend jaar.
Frank: Hebben jullie al een idee wat jullie in je beleidsplan willen hebben?
Maurice: Het antwoord wat jullie nu geven is nog niet bindend.
Anne: We willen sowieso graag een leuk lustrum neerzetten.
Maurice: Jelle had al plannen voor een Sokkenbal, er zit genoeg creativiteit in de groep.
Wiljan: Zouden jullie erover na willen denken een niet dans gerelateerde activiteit, zoals een
borrel, mee te nemen in jullie beleidsplan?
Anne: Dit zullen we zeker meenemen, dit is goed voor de binding binnen de vereniging.
Frank: Jullie hebben een mannenbestuur, wie wordt de vrouw van het bestuur?
Maarten: Kan jij die taak op je nemen?
Er wordt hard gelachen in de zaal.
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We gaan over tot de stemming. Oprichting telcommissie: George en Frank zullen de
telcommissie zijn.
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Maurice schorst de vergadering om 20.50 uur.
De vergadering wordt hervat om 21.09 uur Jelle Jan is nog afwezig.
Jelle Jan komt binnen om 21.11 uur.
De telcommissie geeft de uitslag:
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(Ter besluit) Chargering Jelle Kuiper als Voorzitter
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 19
Tegen: 2
Onthouding: 3
Besluit: Jelle Kuiper is wel gechargeerd als Voorzitter per 1 september 2013
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(Ter besluit) Chargering Kuno Sickmann als Secretaris
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 24
Tegen: 0
Onthouding: 0
Besluit: Kuno Sickmann is wel gechargeerd als Secretaris per 1 september 2013
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(Ter besluit) Chargering Anne Hofman als Penningmeester
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 24
Tegen: 0
Onthouding: 0
Besluit: Anne Hofman is wel gechargeerd als Penningmeester per 1 september 2013
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(Ter besluit) Chargering Maarten Assendorp als Commissaris Intern
Stemmen door middel van stembriefjes
15
Voor: 24
Tegen: 0
Onthouding: 0
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Besluit: Maarten Assendorp is wel gechargeerd als Commissaris Intern per 1 september
2013
Maurice: Kuno hikt nog tegen het Bindend Studie Advies aan, mocht hij dit niet halen kan hij
volgend jaar geen bestuur gaan doen. Tineke zal dan blijven zitten als secretaris.
Emilie: Hier zal dan waarschijnlijk een extra ALV voor worden ingelast.

7) Financiën
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Er was gevraagd om een update over de financiën te geven en een schatting waar wij dit
boekjaar zullen eindigen.
Bart: Ik kan nu een update geven aan de hand van de resultaten rekening van drie week
geleden. Volgens de schatting die ik gemaakt heb, onder voorbehoud, zullen wij €300,00 tot
€400,00 over houden.
Frank: Hoe zit het nu met de financiën van het theatercafé?
Maurice: Wij krijgen een vast bedrag van €50,00 per avond, dit is niet veranderd.
Frank: Als je €400,00 winst maakt, wat wil je hiermee gaan doen?
Maurice: Hier gaan we het nog over hebben, maar we gaan het zeker proberen te besteden.
George: Waar komt die winst vandaan?
Maurice: Door de opheffing van stichting Theatercafé hebben we extra geld gekregen.
Daarnaast is de Batavierenrace niet doorgegaan en hebben we de €300,00 inschrijfgeld terug
gekregen.
Wiljan: Misschien is het leuk dit geld mee te nemen naar het lustrum?
Maurice: Dit zullen we meenemen in onze bespreking.

8) Evaluatie ETDS
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George: We hadden meer deelnemers dan we hadden verwacht, hierdoor hebben wij extra
dingen kunnen doen. Wij hebben bijvoorbeeld een extra demo geregeld en loempia’s. Wij

Notulen ALV, 19-06-2013

5

10

zijn nu bezig met de afronding van de financiën. De laatste rekeningen moeten nog binnen
komen, dan kunnen de laatste subsidies ook aangevraagd worden. We zijn nu bezig met het
maken van een draaiboek, deze schrijven we in het Engels.
Emilie: In het draaiboek zal het algemene verloop van de organisatie komen te staan. De
aanloop periode, het weekend zelf en de afwerking. Ook zal er een draaiboek komen over
hoe te werken met TopTurnier. SSDN heeft afgelopen jaar een licentie aangeschaft, het is
veel werk om het programma te leren kennen.
Maurice: TopTurnier is het wedstrijdsysteem waarmee gewerkt is tijdens het ETDS.
Merlinde: Is er nog contact geweest met andere verenigingen?
George: We hebben veel positieve reacties binnen gekregen via de verenigingen en via
facebook. Met Kaiserslautern en andere afwezige verenigingen is verder geen contact meer
geweest, maar dit is wel normaal. De meeste verenigingen waren afwezig in verband met
tentamenweken, Kaiserslautern in verband met regionale wedstrijden.
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Frank: Wat waren de reacties binnen 4 happy feet zelf? Veel van onze leden hebben
geholpen met de organisatie en een deel heeft het natuurlijk georganiseerd. Ik miste mede
hierdoor wel een beetje de teamspirit.
Véronique: Melanie zei dat er veel nieuwe mensen mee waren, die nog niet veel wisten over
hoe alles ging. Zij hebben het allemaal wel erg leuk gehad en willen een volgende keer graag
weer mee.
George: Het KB heeft het ook voor de eerste keer meegemaakt, wat vonden jullie ervan?
Kuno: Ik vond het weekend erg leuk en super gezellig.
Jelle: Ik vond het ook erg leuk. Het blinddaten was ook erg leuk en het hele weekend dansen
was natuurlijk geweldig.
Frank: Ik heb van verschillende verenigingen gehoord dat het een homecoming gevoel gaf
om weer in Enschede te komen. Dit is natuurlijk een mooi compliment.

30

Er wordt geapplaudisseerd voor de ETDS commissie.

9) NTDS
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Maurice: Er is momenteel geen team die het NTDS 2014 wil organiseren. Wij willen daarom
graag aan jullie, de ALV, voorleggen of er misschien geïnteresseerden zijn het NTDS te
organiseren. De mensen die hier zijn, zijn vaak de actiefste leden, dus dit geeft wel een goed
beeld of wij wel of geen draagvlak binnen de vereniging hebben. Het NTDS is in de buurt van
ons lustrum, wij kunnen het NTDS dus eventueel ook combineren met ons lustrum.
Nijmegen heeft zich eventueel aangeboden, zij wachten nu af wat wij zeggen. Zij willen wel
heel graag, maar ze hebben de mogelijkheden nog niet afgetast.
Frank: Er is al een keer een toernooi georganiseerd bij een lustrum, dat is wel erg leuk. Het is
dus wel een goede mogelijkheid om hier het NTDS voor te pakken.
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Véronique: Wij hebben met Martijn van de Twentehallen een evaluatie gehad. Hij heeft
aangeboden een korting te geven als wij meerdere jaren achter elkaar daar een toernooi
organiseren.
Frank: Dit is ook al een keer in Eindhoven gedaan. Eindhoven heeft toen een NTDS
georganiseerd, maar 4 happy feet heeft toen ook een NTDS georganiseerd dat plaats
gevonden heeft in Eindhoven.
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Maurice: We zouden dan eventueel ook een gedeelde commissie kunnen doen en dan het
NTDS in de Twentehallen.
Mark: Haal je jezelf niet veel werk op de hals om het NTDS en het lustrum te organiseren?
Maurice: Dat is inderdaad een mogelijk nadeel. We kunnen ook Nijmegen aanbieden het
NTDS in de Twentehallen te houden, maar dat zij het organiseren.
Véronique: Misschien is het slim dit ook mee te nemen naar het SSDN? De Twentehallen zijn
te duur voor één jaar NTDS, daarvoor zijn er te weinig deelnemers. Je zou dan kunnen kijken
naar een kwantum korting.
Maurice: Dit zal ik inderdaad meenemen naar het SSDN.
Nicole: Wat ga je nu terug koppelen naar Nijmegen?
Maurice: Ik zal zeggen dat wij geen draagvlak hebben om het NTDS te organiseren, maar dat
de Twentehallen wel een optie zijn als locatie.

10) (ter discussie) Lustrumjaar 2013 – 2014
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Maurice: Wij wilden eigenlijk van deze mogelijkheid gebruik maken om met een groot deel
van de actieve leden ideeën te spuien over het lustrum. Wat kunnen we gaan doen?
Genoemde ideeën zijn:
- Op kamp in Nederland
- Op kamp naar het buitenland met een dansgerelateerde activiteit of evenement. Hierbij
moet wel rekening gehouden worden met salsa;
- Maart als lustrum maand, een maand vol leuke activiteiten, toewerkend naar een ‘high
light’;
- Workshops, bijvoorbeeld disco fox;
- Introfeest;
- Als highlight een gala;
- Oud-besturen dag;
- Veel niet-dansgerelateerde activiteiten, zodat de activiteiten leuk zijn voor alle leden;
- Veel activiteiten die je normaal nooit organiseert, daar trek je veel mensen mee;
- Lustrumkleding (bijvoorbeeld een zwembroek of een lingeriesetje).
Gedurende het overleg is er een start gemaakt met het opstellen van de Lustrum Commissie:
- Frank
- George
- Inga
- Marcel
- Maurice
- Nina
- Tineke
- Wiljan
Verder ten tafel gekomen onderwerpen:
- Er is een budget van €1200,00 beschikbaar voor het lustrum;
- Het normale gala en het lustrumgala worden waarschijnlijk gecombineerd, omdat deze in
ongeveer dezelfde periode vallen. Daarnaast wordt er namens 4 happy feet op 27
september een gala georganiseerd voor de Dansweek;
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- Rouwhorst in Oldenzaal is een mooie optie voor het grote gala;
- Om het lustrum te organiseren kan de Lustrum Commissie eventueel gaan delegeren over
verschillende commissies, zoals de AcCie en de GalaCie.
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11) W.v.t.t.k.
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12) Rondvraag
- Merlinde: Hoe gaat het verder met de SOND? Het opgeven dit jaar ging af en toe wat
dubieus, er zat geen systeem in.
Eefke: Dit was het eerste jaar dat we mee deden aan de SOND en het liep inderdaad niet
altijd even goed. We hebben feedback gekregen en hier gaan we ook zeker iets mee doen.
We zullen een protocol op gaan stellen voor volgend jaar en een betalingssysteem, zodat
er meer structuur zal komen.
- Frank: Hannah, het hoofd van Vrijhof cultuur gaat met pensioen, gaan jullie hier nog iets
mee doen?
Maurice: Wij wilden volgende week even langs lopen in de pauze en een drankje met haar
gaan doen.
- Frank: Ik zou eigenlijk het oud-/nieuw bestuur uitje weer willen introduceren…
Maurice: Dat zal zeker gebeuren, hier hebben we het al een paar keer over gehad met het
KB.
- Frank: Zouden jullie in jullie jaarverslag een evaluatie willen opnemen over het in één keer
reserveren van zalen? Het werd door ons als leden niet altijd positief ervaren.
- Véronique: Is er al een datum bekend voor de ALU?
Maurice: Deze zal in september plaats vinden. Op de geplande datum konden veel
mensen liever niet in verband met de tentamenweek. Aan het einde van de
tentamenweek zijn al veel mensen op vakantie. Daarom willen wij het graag doorschuiven
naar september, zodat zo veel mogelijk mensen er wel bij kunnen zijn.
- Rondvraag voor drankje categorie 1 of 2.

13) Sluiting
Maurice sluit de vergadering om 21.58 uur.

