Beste leden aanwezig op de algemene vergadering,

Het afgelopen jaar dat ik, Linda Zandt-Sloot, namens jullie bestuurslid ben geweest bij de
Stichting StudentenDansen Nederland is een turbulent jaar geweest. Door middel van deze
brief wil ik graag jullie meer inzicht geven in wat de SSDN doet en vooral verslag doen van
dat jaar.
Wat de SSDN doet
De SSDN is opgericht op 8 april 2010 en heeft als doel het organiseren van toernooien en
evenementen op het gebied van de (studenten)danssport en het bevorderen van de
samenwerking tussen participerende verenigingen.
In praktijk betekend dit dat de SSDN commissies van verenigingen de mogelijkheid geeft om
onder financiële verantwoordelijkheid van de SSDN ETDS-en en NTDS-en te organiseren.
Daarnaast heeft de SSDN een “boekenplank” waar commissie bestanden op kunnen
neerzetten die ze graag willen delen met toekomstige commissies. Het is nog steeds aan de
commissie zelf om de informatie te vergaren die ze nodig hebben en de teamcaptains te
informeren over het evenement.
Wie er in de SSDN zitten
Van oorsprong zit er een teamcaptain van alle verenigingen in het SSDN bestuur. Dit is op
een gegeven moment vrij gegeven, er is alle verenigingen gevraagd om een
vertegenwoordiger van die vereniging in het SSDN bestuur te laten plaatsnemen, dit hoefde
niet langer de teamcaptain te zijn. Al is het nog steeds wel het handigst als dit zo is. Voor ik
bij de SSDN kwam was de leegloop al begonnen, bij mijn entree een jaar geleden waren we
nog met 5 bestuursleden van de 7. Afgelopen jaar zijn we vanuit Eindhoven en Maastricht
nog een bestuurslid kwijtgeraakt, tot twee weken geleden bestond het SSDN bestuur nog
enkel uit een vertegenwoordiger uit Groningen, Utrecht en Twente. Inmiddels is er, na een
noodkreet van het SSDN bestuur richting alle verenigingsbesturen, een aspirant lid vanuit
Maastricht bijgekomen.
Actieve en passieve verenigingen
Het afgelopen jaar heeft de SSDN besloten om een onderscheid te maken tussen actieve en
passieve verenigingen. Een actieve vereniging is een vereniging met een bestuurslid, een
passieve vereniging is een vereniging zonder bestuurslid. Het doel is om zo veel mogelijk
actieve en zo min mogelijk passieve verenigingen te hebben. Afgelopen vergadering is er
akkoord gegeven voor een aantal maatregelen die het onderscheid tussen een actieve en
passieve vereniging moeten vergroten. Het kan niet langer zo zijn dat een passieve
vereniging dezelfde rechten, maar niet dezelfde plichten heeft als een actieve vereniging. De
verschillen zal ik in deze brief uitleggen.
Verenigingsbijdragen
Tot vorig jaar bestond de verenigingsbijdrage enkel uit de bijdrage voor het NTDS. Iedere
SSDN vereniging heeft aangegeven 250,- per jaar te betalen voor het NTDS. Dit bedrag is in
2006 tijdens de organisatie van het eerste NTDS tot stand gekomen. Destijds waren er vijf
studentenstijldansverenigingen. Omdat voor een ETDS de meeste verenigingen zelf 1000,betalen wilden we voor het NTDS met z´n allen dat bedrag betalen. Het maakt dan niet uit

welke vereniging het NTDS organiseert en hoe vaak die vereniging het toernooi organiseert.
De kosten blijven hetzelfde als wanneer iedere vereniging eens in de vijf jaar het toernooi
houdt. Ook hoeven verenigingen zelf niet ieder jaar geld opzij te zetten om te sparen voor
het kunnen organiseren van een NTDS. Inmiddels is het toernooi groter en duurder
geworden, en betalen er zeven verenigingen 250,-. Alle leden van deze verenigingen krijgen
10,- korting op de entreeprijs van het toernooi in ruil voor de verenigingsbijdrage en de
gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid.
Daarnaast betalen alle verenigingen sinds dit jaar 25,- administratiekosten. Dit geld wordt
gebruikt voor o.a. de evenementenverzekering, de licentie van TopTunier en de bankkosten.
Vanaf komend boekjaar zal er ieder jaar in November een factuur komen naar alle
verenigingen voor deze 275,-. Daarnaast zullen vanaf komend boekjaar (a.s. september)
passieve verenigingen 50,- aan bufferkosten gaan betalen. Deze 50,- gaat samen met de
eventuele winst van toernooien in een pot die gebruikt kan worden als een evenement een
klein beetje verlies draait. Door deze pot hoeft de SSDN niet voor een paar euro al bij de
verenigingen aan te kloppen in geval van verlies. De reden dat passieve verenigingen
bufferkosten betalen is omdat de kans dat een evenement verlies draait groter wordt als er
een erg klein SSDN bestuur is, het bestuur heeft dan niet de mankracht om de commissie
goed te begeleiden en bovenop de financiën van het evenement te zitten.
Bankrekeningen
Afgelopen jaar heeft Twente zowel een NTDS georganiseerd als een ETDS. Bij beide
evenement bleek het lastig te zijn om toegang te krijgen tot een SSDN bankrekening. Ook
hier is de SSDN bezig om dit beter te laten verlopen en hier meer structuur in te krijgen. De
SSDN heeft op dit moment 4 bankrekeningen. Allereerst de hoofdrekening, dit is de rekening
van het SSDN bestuur zelf. Hier komen de verenigingsbijdragen op binnen en worden de
algemene kosten vanaf geschreven. De 25,- administratiekosten blijft op deze rekening
staan. De 50,- bufferkosten wordt overgeschreven naar onze spaarrekening. De 250,- NTDS
subsidie gaat naar de NTDS rekening. De laatste rekening die we hebben is een ETDS
rekening.
Een commissie krijgt een lege rekening bij het chargeren organisatie, als er winst wordt
gemaakt word deze winst na het dechargeren van de commissie overgemaakt naar onze
spaarrekening. Indien er verlies is gemaakt wordt de evenementrekening weer aangevuld tot
nul vanaf de spaarrekening.
De SSDN heeft dus geen eigen vermogen dat ze kan investeren in rugnummers o.i.d.. Indien
enkele toernooien samen geld bij elkaar leggen om bv. stoffen rugnummers aan te schaffen
kunnen deze wel bij de SSDN op de plak worden gelegd zodat nieuwe commissies ze ook
kunnen gebruiken. Hiervoor geld dus weer het “boekenplank” principe, de SSDN is er niet
verantwoordelijk voor, maar wil wel de mogelijkheid bieden dat een commissies informatie
danwel spullen ter beschikking stelt aan een toekomstige commissie.
Wat er gebeurd als een evenement verlies draait
Als de SSDN genoeg geld op de spaarrekening heeft staan om het verlies op te vangen wordt
het verlies daarmee opgevangen. Als de SSDN dit niet heeft worden alle verenigingen
gevraagd om dit verlies, in gelijke delen, op te vangen. Als een vereniging dit niet kan (omdat
het verlies te groot is) of niet wil, dan gaat de SSDN failliet en zal er een nieuwe SSDN
moeten worden opgericht. Dit is verre van ideaal en het oprichten van een nieuwe SSDN
brengt ook weer veel kosten met zich mee.

HR
Een jaar geleden waren er enkel plannen om ooit een HR te schrijven. Voor het goed en
legaal functioneren van stichting is een HR echter wel nodig. Afgelopen jaar heeft de
stichting een HR geschreven. Het is nog steeds niet een perfect bestand, en er staan
passages in waar ik namens Twente heel erg mijn best op heb gedaan om die anders te
krijgen en wat niet is gelukt, maar het is een begin. Tot komend weekend hebben alle
verenigingsbesturen de tijd om naar het HR te kijken en met een reactie te komen, daarna
wordt het officieel vastgesteld.
NTDS-en
Het NTDS 2011 is door Twente zelf georganiseerd. Op dat moment was er nog geen HR. Het
voorstel voor het begeleiden van NTDS commissies vanuit Twente was om een commissiebegeleider aan te stellen vanuit de SSDN, bij voorkeur het SSDN bestuurslid van die
vereniging zelf. Deze commissiebegeleider zou eens in de maand/ eens in de twee maanden
bij een vergadering van de commissie aanwezig zijn en verslag doen naar de SSDN. Tevens
zou hij ook actief in de gaten houden of de commissie de focus nog steeds in de juiste
richting heeft. Het zou jammer zijn als er wel een uitgewerkt thema is, maar geen dansvloer.
Naar dit concept ben ik begeleider geworden van de NTDS commissie.
In de tussentijd is er wel een HR gekomen, en onder dwang van Groningen en Eindhoven is
de commissiebegeleider van het NTDS uit het HR gehaald. Deze verenigingen waren van
mening dat een commissie zelf wel zal aangeven wanneer deze hulp nodig heeft en dat we
daar als stichting niet bovenop hoeven te zitten.
Het NTDS 2012 zou georganiseerd worden door Maastricht en kreeg geen begeleider
toegewezen. De commissie heeft erg zijn best gedaan, maar is verzopen in alle kleine
regeltjes van de TUE en heeft het niet aangedurfd om naar de betere locatie Aalsmeer toe te
gaan, omdat ze daar nog minder wisten van alle kleine feitjes. Het driekoppige bestuur van
de SSDN heeft het niet voor elkaar gekregen om naast alle andere werkzaamheden ook de
commissie op afstand goed genoeg in de gaten te houden. Natuurlijk wist de SSDN al eerder
dat het slecht ging met de organisatie. Er is eind 2011 meerdere malen aangedrongen op het
doorhakken van knopen en het beter verstrekken van informatie door de commissie aan de
SSDN. De SSDN was, en is, het absoluut niet eens met de datum waarop de commissie het
NTDS wilde organiseren en heeft aangedrongen op het laatste weekend van februari. De
commissie vond dit te kortdag en zelfs met alle aangeboden hulp vreesden ze dat niet te
gaan halen.
De SSDN heeft rond de kerstvakantie meerdere malen op het punt gestaan de commissie op
te heffen en het NTDS met een collectief van oudgediende alsnog in het laatste weekend van
februari te organiseren. Groningen heeft dit tegen gehouden, dit kon doordat er slechts drie
bestuursleden waren en de onderlinge afspraak was dat we met drie bestuursleden enkel
unanieme beslissingen zouden nemen. De reden waarom de SSDN de commissie door heeft
laten gaan was omdat 1) de commissie nog steeds erg enthousiast was en het graag wilde
proberen 2) het de tweede keer zou zijn dat een commissie van Maastricht werd opgeheven
en de SSDN bang was dat ze hiermee de vereniging Maastricht zou verliezen. De
voorwaarden die de SSDN aan de commissie heeft gesteld was dat ze 1) een inventarisatie
zouden maken van hoeveel deelnemers de teamcaptains dachten dat er zich nog zouden
inschrijven 2) de commissie een uitgebreid gesprek zou aangaan met Hans Loomans
(organisator van het NTDS 2010 en het ETDS Eindhoven 2011) 3) de SSDN iedere twee

weken op de hoogte zou brengen van het aantal inschrijvingen, de voortgang en de
financiën. Zoals jullie inmiddels weten was dit to little, to late. De commissie kon op krap 100
inschrijvingen rekenen en dit was te weinig om het NTDS in het auditorium in Eindhoven te
organiseren. Ze hebben nog gekeken naar de uitwijkmogelijkheid van de bunker in
Eindhoven, maar met plaats voor 60 tot 80 man vonden ze dat de naam NTDS niet waardig
en hebben ze besloten het toernooi te annuleren.
Als vertegenwoordiger van Twente zal ik me ook de komende tijd ervoor inzetten dat de
commissiebegeleider terug komt. Ik ben er namelijk van overtuigt dat als deze enthousiaste
commissie beter begeleid was geweest we komend weekend met z´n allen van een super
NTDS in Aalsmeer zouden genieten.
Daarnaast is de SSDN op dit moment druk bezig om een commissie te vinden die het NTDS
2013 wil gaan organiseren. De advieslocatie hiervoor is Aalsmeer, maar een commissie mag
hier vanaf wijken. De SSDN wil graag weten of Twente bereid is om wederom het NTDS te
organiseren. Twente heeft veel kennis en ervaring in huis en dit kan erg goed van pas komen
bij het organiseren van een evenement op een nieuwe locatie. Met het draaiboek van het
NTDS 2013 kunnen dan minder ervaren verenigingen de jaren erop weer NTDS-en
organiseren.
ETDS-en
Op dit moment wordt het ETDS Enschede en het ETDS Nijmegen onder de SSDN
georganiseerd. Met deze evenementen gaat het goed, de SSDN wordt inmiddels weer beter
op de hoogte gehouden door de commissies. Vanaf komend boekjaar zullen passieve
verenigingen geen ETDS meer onder de SSDN kunnen organiseren. Het ETDS Nijmegen, dat
nu al onder de SSDN valt, is hier een uitzondering op. De reden waarom passieve
verenigingen geen ETDS meer onder de SSDN mogen organiseren is omdat een ETDS een
groot en risicovol evenement is waar de SSDN graag goed zicht op wil hebben en de SSDN
kan een evenement beter in de gaten houden als de lijnen naar de commissie kort zijn.
ALV
Vanaf nu wil ik jullie iedere ALV op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de SSDN
door middel van een brief als deze. Al hoop ik dat de volgende keer alles zo goed gaat
binnen de SSDN dat alle informatie makkelijk op één A4´tje past.
Ik zal me komend jaar blijven inzetten om 4 happy feet zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen richting de SSDN. Ik hoop dan ook komend jaar nog vaker gesprekken te
hebben met het bestuur en de raad van wijzen om er zeker van te zijn dat we op één lijn
zitten.
Indien jullie nog vragen hebben, ik kan helaas niet op de ALV aanwezig zijn, maar ik ben tot
22:00 telefonisch bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Linda Zandt-Sloot (06-44880909)
SSDN bestuurslid namens 4 happy feet

