Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
22 februari 2012
Datum:
Locatie:
Aanvang:
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22/02/2012
Vergaderzaal 4, De Bastille, te Enschede
20:00

Aanwezig: Merlinde Al (voorzitter 1e helft), Jasmien de Vette (voorzitter 2de helft), Keith Davelaar
(notulist), Véronique Wendt (schaduwnotulist), Melissa Martos, Vincent Kroeze, Frank Halfwerk,
Thomas van den Berg, Renske de Leeuw, Daphne Huizing, Guus Janssen, Lara Nahusuly, Jan Jaap
Kempenaar, Thijs Timmer-van der Stam, Mark Timmer-van der Stam, George Onderdijk, Wiljan
Harder, Maurice Krielaart, Tamara Mesman, Matthijs Bary, Emilie Klaver, Jelle Jan Bankert, Regie
Mocking, Lina Baranowski.
Niet ingetekend: Erik Nieland, Ruben Franssen, Roel Metz, Tineke de Vries.

15

28 Aanwezig, 26 stemgerechtigden plus 8 machtigingen voor alle agendapunten. Er zijn 34
stemmen voor alle agendapunten
1. Opening
Merlinde opent de vergadering om 20:17 en heet iedereen welkom.
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2. Mededelingen
- Véronique Wendt zal schaduwnotulist zijn.
- Ruben Franssen, voorzitter van Apollo is aanwezig.
- Apollo is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het volgende studiejaar. Wie
interesse heeft mag zich melden.
- Vrijhof Cultuur is nog op zoek naar dansers voor de flashmob.
- Emilie: Is er nog nieuws over de SOND?
Merlinde: Dat zal later behandeld worden
Vincent: Ik kan daar kort over zijn, er is verder geen nieuws.
Afmeldingen:
Patrick Jansen, Marlot Raanhuis, Nick Beijer, Dennis Reidsma, Robert-Jan Doll, Svenja
Johanssen, Danny Kappen, Nicole Pietrushka, Irana Denissen, Linda Zandt-Sloot, Marit
Hoekman, Randy Klaassen, Joris Mosheuvel, Sander Buijs, Melanie Lindenberg, Bastiaan
Bruinsma, Caroline Löbker, Jeanine van der Hoek, Nick Smeenk, Simone Boerema, Fenna
Janssen, Ronald Roskam melden zich af voor de ALV van 22 februari 2012.
Machtigingen:
Sander Buijs machtigt Tineke de Vries, Marit Hoekman machtigt Frank Halfwerk, Joris
Mosheuvel machtigt Jan Jaap Kempenaar, Randy Klaassen machtigt Thomas van den
Berg, Caroline Löbker machtigt Merlinde Al, Bastiaan Bruinsma machtigt Erik Nieland,
Jeanine van der Hoek machtigt Vincent Kroeze, Fenna Janssen machtigt Maurice
Krielaart.
De genoemden zijn gemachtigd voor alle agendapunten.
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Mark Timmer-van der Stam is geen lid en ook niet stemgerechtigd.
Ruben Franssen is ook niet stemgerechtigd.
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3. Vaststellen van de agenda
Merlinde: Graag willen we de agendapunten 10 en 11 samenvoegen en de verandering
van bestuursbezetting in een stemming doen.
5

De agenda is vastgesteld met de samenvoeging van agendapunten 10 en 11.
4. Post
-

10
-

Brief van de voorzitter over de dechargering (Merlinde Al), die zal voorgelezen
worden bij agendapunt 10.
Brief met een verslag van de Raad van Wijzen (Frank Halfwerk), die zal voorgelezen
worden bij agendapunt 10.
Brief over de situatie bij de SSDN (Linda Zandt-Sloot) ter kennisgeving, Zal uitgedeeld
worden als bijlage maar niet worden behandeld tijdens de ALV.
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5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 12 oktober 2011 (Zie Bijlage I)
Kennisgeving van spelfouten mogen naar de secretaris gestuurd worden.
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Pagina 4
Emilie: Een tip:Namen niet met voor- en achternaam gebruiken in de notulen, maar
alleen de voornaam.
Pagina 5
Véronique: Is er een afkortingenlijst aanwezig?
Keith: Er is gekozen om de commissies volledig uit te schrijven
Véronique: (Reg. 46) Welke teams waren doorgegaan naar de finale ? De teams missen.
Frank: Dat waren HotShot en Regie en de Super Smarties.

30

35

Pagina 7
Emilie: (Reg. 46) “Dit is een accumulatie.” Is geen goede zin.
Daphne: Ik kan me ook niet voorstellen dat dit letterlijk gezegd is door mij.
Emilie: Handig om even uit te leggen waar de accumulatie van is en goed te luisteren
wat Daphne gezegd heeft.
Keith: Wordt gedaan.
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George: (Reg. 11-12) Beheert Frank nog steeds de Facebook en LinkedIn?
Keith: Frank beheert LinkedIn en Daphne heeft een Facebook groep aangemaakt.
Jasmien: De Facebook groep en pagina zijn twee verschillende concepten en zullen dus
behouden worden.
Maurice: Kan het beheer van de LinkedIn account niet doorgegeven worden?
Merlinde: Het nieuwe bestuur zal hier verder over beslissen.
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George: (Reg. 42) Hoe staat het met de uitstaande Xtra-Card boete?
Melissa: Er was een contract ondertekend waarin alles stond. De persoon voldoet niet
aan de betalingen. We zijn bezig met een aanpak voor het gebrek aan betalingen.
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Pagina 8
Emilie: (Reg. 37-40)Het lijkt me een beetje apart dat Jan Jaap plotseling uitschreeuwt dat
er altijd twee besturen waren.
Véronique: Marlies Rikken vroeg volgens mij waarom er twee besturen zijn.
5
Pagina 9
Jan Jaap namens Irana: Voorrangsregeling, wat is er over besloten?
Keith: De voorstellen staan aan het begin van de pagina.
10

Frank: (Reg 6-7) De titel in het HR moet nog aangepast worden.
Merlinde: Dit zal gedaan worden.
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Roel: (Reg. 24) Wat zijn 3p leden?
Keith: Externe leden
Emilie: Het is misschien handig in het vervolg een verwijssterretje met uitleg toe te
voegen aan de stukken, ter verduidelijking.
Merlinde: We zullen dit meenemen voor de volgende ALV.

20

Pagina 10
George: Vragen over ETDS kunnen later worden gesteld?
Merlinde: Ja, dat kan later behandeld worden.
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Pagina 11
Guus: Het is toch niet nodig om te vermelden waarom het oude bestuur een
bullshitknop heeft gekregen.
Frank: Er is anders nergens vermeld wat het kado is en dat is op zich wel leuk.
Emilie: (Reg 26)Dit moet geherformuleerd worden.
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Emilie: (Reg. 40-41) Schoenverkoop is nog niet gebeurd, zoals wel beloofd was.
Keith: Dit behandelen we bij het beleid.
Pagina 12
George: (Reg. 29-30) ActiviteitenCommissie gaat een ETDS introfeest organiseren, hier
wisten we niks van.
Merlinde: Dat was bedoeld als een voorbeel. Er is nog geen invulling voor het contact
met de commissie.
Pagina 13
Emilie: (Reg. 45) Dit moet geherformuleerd worden.
Maurice: (Reg. 32) Dit moet geherformuleerd worden.
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Pag 14.
George: (Reg 5-8)Worden er ook infomails naar de alumni verstuurd?
Keith: Nee.
Renske: (Reg. 45-46) Wat is een host?
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Jan Jaap: Misschien is het handiger om er webhost ervan maken.
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Pagina 15
Daphne: (Reg. 2) Wat er staat klopt niet. Het moet zijn dat de vaste lasten van de ING
worden ingeboekt onder vaste lasten en niet bestuurskosten.
Pagina 18
George: (Reg. 15)Is de muzieklijst al doorgestuurd en op de website gezet en waar is die
anders verkrijgbaar?
Vincent: Nee en nergens.
Emilie: Ik ben bezig met gepaste lijst voor D, maar die is nog niet af.
Renske: Is het makkelijk om een document te hebben waar we de spelfouten uit kunnen
halen en dat we dat dan naar Keith toesturen?
Keith: Nee dat is niet handig. Het beste kan je gewoon mailen als je iets hebt. Dan werk
ik het uit.
Voorstel: Goedkeuren notulen met de voorgestelde wijzigingen.
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De notulen van de ALV van 12 oktober 2011 zijn goedgekeurd, met de voorgestelde
wijzigingen.
6. Secretarieel Halfjaarverslag 2011-2012
a. (Ter goedkeuring) Evaluatie van het gevoerde beleid en administratief
overzicht van de vereniging (Zie Bijlage II a)
Lara verlaat de vergadering om 20:46, omdat ze dansles heeft.
Batavierenrace
Jan Jaap: Vorig jaar waren er gezamenlijke trainingen. Dit jaar ook?
Mark: Die komen snel.
George: Het team is ingeschreven en al bijna vol.
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Schoenenverkoop
Emilie: Waarom is er niet voor gekozen om de schoenen op voorraad en kleding
te verkopen?
Melissa: We willen dit ook binnenkort doen. Alleen schoenen aanbieden is de
moeite niet waard. We zullen de voorradige kleding ook proberen te verkopen
bij een kledingverkoop.
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George: Is het niet laat om nog schoenen aan te bieden?
Melissa: Ja het is te laat, we zullen kortingsbonnen proberen te krijgen voor de
leden.
45

Emilie: Is het een idee om de verkoop van schoenen te combineren met het
ETDS?
Frank: Dit wordt toegelicht bij update van het ETDS.
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Tineke: Goed om de schoenen een keer te laten zien bij de D lessen, sommigen
weten niet eens dat dansschoenen bestaan.
Melissa: Dit is ook de bedoeling.
5

Maurice: Is het een idee om een overzicht te maken van schoenen en deze
beschikbaar te maken voor de leden?
Melissa: Goed idee.
Daphne: Je kan het ook combineren met de kleding en in een “webshop”
verkopen, evt. met foto’s.
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George: Hebben de schoenen dezelfde prijzen als vorig jaar?
Melissa: Op dit moment nog wel.
Daphne: Een gedeelte van het aankoopbedrag is afgeschreven waardoor ze wat
goedkoper zijn.
15
Salsatoernooi
Véronique: Hoeveel inschrijvingen zijn er op dit moment?
Matthijs: 20 deelnemers.
20

Emilie: De SalsaToernooiCommissie heeft dezelfde kleur shirts als de InCie, wat
verwarrend kan zijn voor de stijldansers.
Dit wordt opgelost door de commissie te vragen hun shirts alleen tijdens de
mededelingen te dragen.
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Thijs: Hoe gaan we de weinige leden voor het toernooi compenseren?
Matthijs: Het doel is 60 mensen.
Regie: We zijn nog bezig met andere verenigingen. Rotterdam is net bezig met
het promoten.
Thijs: Rico Latino niet mee laten doen?
Regie: Ze willen niet mee doen.
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Daphne: Vanaf hoeveel deelnemers gaat het toernooi door?
Matthijs: Dit wordt morgen besloten. 40 of 50 deelnemers is realistisch.
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Zouk minicursus:
Frank: Leuk dat er zoveel ook stijldansers mee willen doen.
ETDS:
Guus: Beperkt het beleid zich alleen op de communicatie tussen de ETDScommissie en het bestuur.
Merlinde: Ja, in feite wel.
Doegroep:
Renske: Bij evaluatie staat dat het evt. een cultuur doegroep kan worden.
Komen er dan ook ouders van andere verenigingen?
Jasmien: Nee.
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Maurice: De doegroep wordt bij TI of BMT ingeschreven. Is het wel handig dat
de leden uit het huidig bestuur doegroepouders worden? Is de verhouding
tussen nieuw en oud bestuur dan niet scheef?
Keith: Waarom is het dan scheef?
Maurice: Het nieuwe bestuur moet dan gepromoot worden en dan zit het oude
bestuur in de doegroep.
Jasmien: De bedoeling was ook dat er andere leden van 4hf bij betrokken
worden.
Melissa: Wij presenteren ons niet als bestuur zijnde tijdens de introductie.
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Thijs: Het was wel eens moeilijk om mensen te vinden die bij de intromarkt
wilden helpen. Hoe ga je dan mensen vinden die een hele doegroep willen gaan
begeleiden?
Jasmien: De drukste dagen van promotie van 4 happy feet zijn de openingsmarkt
en de workshops. De doegroepen zijn nog niet tijdens de openingsmarkt en
tijdens de workshop kunnen de doegroep kiddo’s wel hun eigen gang gaan.
Frank: Zijn er mensen geinteresseerd om hoofddoegroepouder te worden?
George, Maurice, Wiljan, Guus, Emilie.
Merlinde: We zullen contact houden.
Guus: Het bestuur moet rekening houden met de voorbereiding.
Jasmien: We gaan goed voorbereiden.
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Ruben: Waardering vanuit Apollo dat er een cultuur doegroep komt.
Extra D:
Frank: Namens InCie: Wij vragens ons af wat de meerwaarde is van een extra D
les. Als InCie zouden wij er een pauze per week bij kwijt zijn. Er is volgens ons
geen meerwaarde . De InCie voelt zich aangesproken, omdat het bestuur ons
niet betrokken heeft. Het is wel handig om eerst de chauffeur van de
vrachtwagen te spreken.
Samenvatting van de discussie die volgt: Het is onduidelijk of er nog extra D
lessen worden gegeven, wie dit zou moeten doen en de binding met de
vereniging. Er wordt gestemd of het bestuur door moet gaan met het onderzoek
naar het nieuwe D niveau.
Stemming:
Voor: 15
Tegen: 5
Onthouding: 14
Er zal dus verder onderzocht worden hoe een extra D niveau ingericht zou
kunnen worden.
Administratief Overzicht
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Jan Jaap: Er staat dat er op het D niveau 60 leden zijn, maar er mogen maar 25
paren ingeschreven zijn.
Keith: Er komen niet altijd 30 paren opdagen en dat zit net boven de 25 paren,
zodat er elke les ongeveer 25 paren zijn en er zijn al uitschrijvingen.
5
Voorstel:Goedkeuren van het halfjaarverslag met de wijziging van bewoording
in extra D
Het halfjaarverslag is goedgekeurd met de voorgestelde wijziging.
10
De vergadering wordt geschort voor 10 minuten om 21:19
De vergadering wordt hervat om 21:37
b. (Ter informatie) Commissieverslag (Zie Bijlage II b)
Keith: Er zitten twee fouten in het commissieverslag. Marieke van Amstel zit in
de InCie en Linda Zandt-Sloot zit in de ETDS-commissie, maar staan niet
genoemd.
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Jan Jaap: De commissiehoofden zijn de schuingedrukte namen, dat staat niet
duidelijk aangegeven.
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Pagina 23
George: In hoeverre mag Frank hoofd InCie zijn? Er was besproken dat Frank
niets meer zou doen na de RvW.
Frank: Er is gecommuniceerd binnen de InCie. De taak van voorzitter is
opgesplitst. De taak houdt in: contact met Gert en vergaderingen voorzitten. Er
is geen extra druk.
Renske: Ik wil graag een stukje overnemen en in de Spotlight Commissie gaan.
Frank: Ik voel geen druk, dus er is niks aan de hand
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Emilie: De kascontrole is geweest. Wat was het resultaat?
Lina: Dit zal straks besproken worden.
Guus: Er staat niet wat er gedaan is door de RvW, KasCo en InCie bij de
activiteiten.
Emilie: Er kan niet meer over gezegd worden, dan wat er al staat. Ze doen niet
meer dan wat er beschreven staat.
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Pagina 25
Emilie: Bij de WebCie staat Sean vanaf februari. Het verslag is tot 31 januari.
Tamara: Dit is ook zo bij de InCie (Frank en Auke als voorzitter) en het is wel
handig om een vooruitblik te hebben waar mogelijk.
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Pagina 27
Emilie: NSTS1 zal plaatsvinden in de Audiozaal. Levert dit geen problemen op als
er gecontroleerd zou worden op externen?
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1

NSTS: Nederlands Salsa Toernooi voor Studenten
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Matthijs: Het is overlegd met Vrijhof Cultuur en zal worden gedoogd.
Emilie: Kunnen we dan eventueel ook lectures openstellen voor
zusterverenigingen?
Vincent: Het gedogen van externen is omdat het een toernooi is.Bij lectures ligt
dit anders.
Frank: Anouk Hol zit t/m 1 februari in de ETDS commissie.
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Tamara: Bij de GalaCie staat niet wat er allemaal gedaan is, het Gala is al
geweest.
Jasmien: Op het moment dat het verslag geschreven is, had het gala nog niet
plaatsgevonden. Vandaar dat er nog bijna niets over het gala in het verslag staat.
In het Jaarverslag zal de rest genoemd worden.
Pagina 28
Frank: (ETDS Commissie) Er zijn een flink aantal leden die de stamcommissie
ondersteunen.
Guus: Er is in het verleden een punt gemaakt om iedereen te noemen.
Frank: Er zijn alleen de mensen genoemd die zitting nemen in de commissie.
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Emilie: (Introductie) Salsa was niet goed bezocht en er zijn hierdoor minder
leden. Alpha heeft een salsa cursus op de markt gegeven.
Regie: Alpha organiseert deze elk jaar.
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Emilie: (Sinterkerst Palm Party) Hoeveel leden waren er aanwezig?
Jasmien: 15-20
Thijs: Waarom staat de SSDN in het commissieverslag?
Jasmien: Omdat Linda onder overige actieve leden valt.
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Mark: Waarom Randy als teamcaptain dan niet genoemd?
Vincent: Dit zal gedaan worden.
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7. (Ter goedkeuring) Financieel Halfjaarverslag 2011-2012(Zie Bijlage III)
Toelichting op de begroting
Pagina 34
Emilie: Kan eerst balans en dan resultaat gegeven worden in de toelichting?
Melissa: Dit zal meegenomen worden.
Renske: Hoe wordt er omgegaan met de teammatch commissie die moesten declareren
(binnen een maand)?
Melissa: De declaraties zijn al binnen en ondanks dat ze laat waren, zullen ze voor deze
ene keer toch uitbetaald worden.
Guus: Hoe zit het dan met de GalaCie?
Melissa: Grote kosten worden naar de vereniging gestuurd.
Tineke: Bijna alles is al gedeclareerd.
Daphne: Gala was bij het schrijven van het ALV-boekje nog niet gebeurd.

Algemene Ledenvergadering D.S.V. 4 happy feet
22 februari 2011

Notulen voor de Algemene Ledenvergadering van D.S.V. 4 happy feet van
22 februari 2012

5

10

Frank: In 2010 is vermeld dat de bijdragen voor de juryleden niet vermeld worden maar
hun namen wel.
Melissa: Ok.
Guus: Bedrag van 100 is wel groot genoeg om genoemd te worden in afrekening
Melissa: Dit is omdat het bedrag eigenlijk hoger uitvalt, maar zal gedaan worden.
Pagina 35
Renske: (Reg. 4) Ik dacht dat er een euro-teken miste.
Melissa: Dit ging om de BTW berekening.
Renske: Wat is bij voorraad kledingverkoop de peilingsdatum?
Melissa: 31 januari 2012.
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Emilie: Het mengpaneel moest vervangen worden en er is een nieuwe.
Pagina 36
Lina: Er zijn nog geen salsa workshops gegeven. Gaan we nog promoten?
Melissa: Ja.
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Jan Jaap (namens Irana): Er staan wel debiteuren, maar waar staan crediteuren?
Melissa: Er is geen tabel, het staat onderaan beschreven.
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Maurice: Debiteuren betaling Gala van 120, wat betekent dat?
Melissa: Deelnemers gala hadden al betaald, maar er was nog geen afschrift van.
Lina: Dit is alleen handig voor de penningmeester.
Emilie: (Onvoorzien) Sinterkerst feest op verzoek van Hasan. Sinds wanneer doen we dit.
Keith: We zullen het anders verwoorden, want het was meer een idee dan een verzoek.
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Guus: (Geschatte pachtvergoeding) Er is toch geen rekening gestuurd daarvoor, dan is
het geen debiteuren.
Daphne: Je verwacht de vergoeding te krijgen.
Mark: Debitueren en nog te ontvangen bedragen zijn samengevoegd, vandaar.
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Resultatenrekening
Jan Jaap (Namens Irana): Prettig als datum bij resultaatrekening en vergelijking met
vorig jaar erbij gezet worden.
Frank: Het is niet gebruikelijk bij het halfjaarlijkse verslag. Ik heb een voorstel om het
systeem op de schop te gooien. Het beeld van boekjaar is scheef. Er zijn nog
gegarandeerde kosten voor het komende halfjaar. Het is handig om de verwachte
kosten alvast te verwerken en credit af te schrijven. Gert heeft met ons gesproken en
het is een raar beeld, hij wil hier graag bij helpen.
Melissa: Om het dit jaar te veranderen is erg omslachtig. Ik heb een redelijk beeld hoe
de vereniging ervoor staat en denk dat het nu wel duidelijk is per post.
Keith: We gaan in overleg met Gert en dit dan volgend jaar aanpakken als het nuttig lijkt.
Lara voegt zich weer bij de vergadering om 22:09.
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Frank: Het bestuur kan bij de volgende ALV een voorstel voor een nieuwe methode
doen, mocht het nodig blijken.
Melissa: We zullen kijken naar de mogelijkheden die er zijn.
Lina: Gert is inderdaad professional en kan duidelijkheid scheppen.
Frank: (Post 485) Het NTDS gaat niet door, wat doen we met het geld?
Samenvatting van de discussie die hieruit volgt: Er zijn vele mogelijkheden om het geld
uit te geven, maar daar kan het bestuur en de ALV niet ineens iets over beslissen. Er zal
verder gekeken worden naar mogelijkheden en bij de volgende ALV zal het bestuur in de
jaarrekening verantwoording afleggen over de besteding van het geld. Voorstellen voor
de besteding zijn het salsatoernooi, extra lectures en nieuwe kleding. Als er nog 50 euro
naar de SalsaToernooi Commissie (SalToCie) gaat, dan krijgt de commissie volledige
subsidie van Apollo, dus er zal zeker 50 euro naar de SalToCie gaan.
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Balans
Giro hoofdrekening is heel hoog, maar wordt nog overgezet naar spaarrekening.
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Guus: Je mag geen lang vreemd vermogen hebben als stichting.
Frnakl: We zijn geen stichting.
Melissa: Dit is al jaren zo.
Daphne: We kunnen er reserveringen van maken i.p.v. lang vreemd vermogen.
Emilie: Als we er daar dan reservering van maken, wordt crediteuren ook opnieuw
bepaald want daar gaan ook reserveringen in.
Melissa: We zullen hier een andere keer naar kijken.
Frank: Kan de KasCo oordeel geven over de stukken?
Daphne en Lina: Melissa werkt erg punctueel en alles is op orde. Als er vragen zijn, stel
ze maar. En veel succes nog.
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Voorstel: Goedkeuren van het financieel halfjaarverslag zonder wijzigingen rekening
houdende met voorgestelde wijzigingen voor het volgende verslag.
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Het financieel halfjaarverslag wordt goedgekeurd zonder wijzingen, rekening
houdende met voorgestelde wijzigingen.
8. (Ter informatie) Update ETDS
De locatie is bekeken op de Universiteit (Sportcentrum en Vrijhof). Dit is niet mogelijk
gebleken. Er was een goed aanbod van de Twentehallen, met veel verbeteringen ten
opzichte van het Sportcentrum. Vrijhof Cultuur, Apollo en Sportcentrum worden morgen
geinformeerd over de beslissing. Er komt een infomail over, waarin de partijen worden
betrokken. Er zijn 463 inschrijvingen op dit moment, dit komt door de hogere prijzen en
onzekere locatie. Er zullen zeker 550 deelnemers zijn. Bij 550 deelnemers wordt er
quitte gelopen. Er zijn voor 600 deelnemers slaapplekken en ook deelnemers uit Twente
kunnen overnachten. We moeten een studentennorm hanteren voor de SU (75%, 25%),
maar deze komt te vervallen aangezien we niet meer met SU te maken hebben. Thema
is Game On en we zijn ermee bezig. We willen graag leden betrekken en hopen dat
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iedereen wil helpen. Er is een ontzettend goed demo-paar geregeld. Het demopaar wil
ook eventueel een lecture geven.
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Emilie: Wat wordt er gedaan met de schoenen?
Frank: Er zijn geinteresseerden van Papillon, Utrecht en QueenE. Dit stond even op hold
door persoonlijke omstandigheden die nu opgelost zijn.
Emilie: Komt QueenE of Papillon?
Frank: Beiden.
George: Is er zoals beloofd een vacature-lijst?
Frank: Binnen nu en twee weken, door constante wijzigingen in sporthallen. Hulp wordt
gewaardeerd.
Lina: Verwachten jullie nog een reactie van de Universiteit?
Frank: Vrijhof Cultuur was ontzettend bedroefd en vond het een schande. Het verschil
met de Universiteit is 10.000, dus we verwachten geen reactie van de Universiteit. De
partijen die geholpen hebben krijgen vrijkaartjes voor het ETDS.
Ruben: Is het UTNieuws op de hoogte?
Frank: Tubantia en UTNieuws zijn geïnteresseerd in het publiceren.
Mark: Wie waren de tegenpartijen?
Frank: Er waren niet echt tegenpartijen. Iedereen was enthousiast, maar er is gewoon
geen geld.

25
Lina: Wat moet ik me voorstellen bij het thema?
Frank: Mario en Tetris, etc.
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Lina: Hoe zat het met privelessen?
Frank: Marcello en Tessa geven vrijdag voor het ETDS privelessen, open voor iedereen,
ze zullen zaterdag jureren en demo geven.
George: Er is voor het College van Bestuur opgetreden vanuit het formatieteam, wat is
er met de vergoeding gebeurd?
Melissa: Er zou overlegd worden over een vergoeding in diensten, mits de faciliteiten dit
toelieten. Nu is dat niet meer nodig. Tonnie Buitink laat nog van zich horen.
9. (Ter informatie) Update Salsa
We zijn begonnen met 3 salsa niveau’s, waarbij niveau 1 in de Audiozaal zat en niveau’s
2 en 3 in het Atrium. Er is gebleken dat er niet genoeg animo was om een derde niveau
te onderhouden en Hasan zou dan in principe privelessen geven, wat hij niet wil. We
hebben in overleg besloten terug te gaan naar twee niveaus, waarbij 2 en 3
samengevoegd zijn.
We zijn bezig om te kijken of er volgend jaar een derde niveau kan zijn. We hebben geenqueteerd en zijn nu aan het kijken of het mogelijk is om volgend jaar weer een derde
niveau te hebben.
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Emilie: Over de enquete: wat wordt er nog mee gedaan? De enquete kon niet serieus
genomen geworden, want het was zeer onduidelijk.
Wordt besproken bij een ander punt (WVTTK).
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10. (Ter besluit) Chargering van Jasmien de Vette als voorzitter van 4 happy feet
11. (Ter besluit) Dechargering van Merlinde Al als voorzitter van 4 happy feet
Agendapunten 10 en 11 worden samen behandeld.
Brief RvW wordt voorgelezen door Frank.
Brief Merlinde wordt voorgelezen.
Thijs: heeft het bestuur nog iets toe te voegen?
Melissa: dat willen we nog uitstellen. Komt straks.
Telcommissie aanstellen:
Wiljan en George worden aangesteld als telcommissie.
Voorstel: Chargeren van Jasmien de Vette indien Merlinde Al gedechargeerd wordt als
voorzitter.

20

De vergadering wordt geschorst tot terugkomst van de telcommissie om 22:59.
Ruben verlaat de vergadering om 23:10.
De vergadering wordt hervat om 23:18.

25
Stemmingvoor de chargering van Jasmien de Vette als voorzitter van 4 happy feet
Voor: 30
Tegen: 2
Onthouding/Blanco: 2
30
Stemming voor de dechargering van Merlinde Al als voorzitter van 4 happy feet
Voor: 34
Tegen: 0
Onthouding/Blanco: 0
35
Merlinde Al wordt gedechargeerd als voorzitter van 4 happy feet.
Jasmien de Vette wordt gechargeerd als voorzitter van 4 happy feet.
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Jasmien zal de vergadering verder leiden.
Jasmien leest een reactie voor op Merlinde’s brief.
12. W.v.t.t.k.
LinkedIn
Wat wordt er met de LinkedIn gedaan?
Jasmien: Frank beheert de LinkedIn momenteel en mocht hij dit niet meer willen dan
zullen we dit aan een ander (bestuurs)lid overlaten.
Véronique: Wat is het nut van de LinkedIn?
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Frank: Op professionele basis als lid of oud-lid aan te geven dat je een actieve
studententijd hebt gehad. LinkedIn hou je wel een tijdje. Als een bestuur besluit af te
schaffen, betekent het dat je je database kwijt bent. Er wordt niet gepromoot voor
LinkedIn.
5
Vincent komt terug om 23:22.

10

Algemene ênquete
Jasmien: Er zijn 26 leden die het ingevuld hebben en we kunnen er dus geen conclusies
aan verbinden.
Emilie: Gaan we een nieuwe ênquete houden?
Jasmien: Bij salsa was er al een tweede ênquete. Bij stijldansen zal er ook een
specifiekere ênquete worden gehouden.

15
Thijs: Een papieren verise van de ênquete blijkt beter te lukken.
Jasmien: We zullen dit doen.

20

25

Daphne: Gaan we een vraag over de spotlight in de enquete opnemen, zoals in het begin
van het jaar is gevraagd?
Jasmien: Dit zullen we doen.
13. Rondvraag
Roel: Op het stukje over ETDS van Linda staan een aantal onwaarheden, mocht je het
willen weten, dan kan dat gevraagd worden.
Renske: Wordt er een puntenlijst gemaakt naar aanleiding van de ALV?
Jasmien: Dit zal gedaan worden.
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Renske: Ik wil een voorstel voor HR wijziging met betrekking tot het definieren van
externen en 3p leden.
Jasmien: Stuur een voorstel en dan zullen we deze behandelen.
Maurice: Kunnen we Rico Latino meer onder de aandacht te brengen?
Jasmien: We zijn hiermee bezig.
14. Sluiting
Jasmien sluit de vergadering om 23:35.
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