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Voorwoord
Beste 4 happy feeter,
5

15

Voor je ligt, als het goed is, het laatste ALV boekje dat ons bestuur aan jou presenteert. Na een
gezellig jaar bij 4 happy feet als bestuur wordt de tijd dat wij ons weer terug trekken naar de
achtergrond en het stokje volledig over kunnen geven aan het nieuwe bestuur. Zij zullen tijdens
de ALV hun plannen verder ontvouwen.
We willen jullie bedanken voor het gezellige jaar dat we met de vereniging hebben mogen
beleven. Het is uiteindelijk niet het bestuur maar de hele vereniging met alle actievelingen die
een jaar echt goed doen slagen en daar heb jij door actieve deelname ook aan bijgedragen.
We zien je graag ook dit jaar weer terug op de dansvloer en daarnaast ook bij de vele
activiteiten. Komend jaar wordt door het lustrum van 4 happy feet extra druk en gezellig, dus
zorg dat je op de hoogte blijft en vooral veel plezier eraan gaat beleven!

20

Namens het bestuur ’12 - ‘13,
Maurice Krielaart
Voorzitter
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Agenda
Locatie: wordt nog bekend gemaakt.
Aanvang: 20.00 uur
5
1. Opening
2. Mededelingen
10

3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen post

15

20

25

5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 19 juni 2013
(Zie bijlage I)
6. Secretarieel jaarverslag
a) (Ter goedkeuring) Evaluatie van het gevoerde beleid 2012-2013
(Zie bijlage IIa)
b) (Ter goedkeuring) Administratief overzicht van de vereniging
(Zie bijlage IIb)
c) (Ter informatie) Commissieverslag 2012-2013
(Zie bijlage IIc)
7. (Ter goedkeuring) Financieel jaarverslag 2012-2013
(Zie bijlage III)
8. (Ter goedkeuring) Voorstel voor wijzigen Huishoudelijk Reglement
(Zie bijlage IV)

30
9. (Ter besluit) Dechargering bestuur 2012-2013
10. (Ter goedkeuring) Beleidsplan bestuur 2013-2014
(Zie bijlage V)
35
11. (Ter goedkeuring) Begroting bestuur 2013-2014
(Zie bijlage VI)
12. (Ter besluit) Wissel Raad van Wijzen
40
13. (Ter besluit) Wissel Kascommissie
14. W.V.T.T.K.
45

15. Rondvraag
16. Sluiting
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Bijlage I: Notulen Algemene Ledenvergadering 19 juni 2013

5

10

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
(schaduwnotulist), 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.

15
1) Opening
Maurice heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.10 uur.

20

25

30

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.

35

40

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.

45
4) Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.

6
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5) (ter goedkeuring) Notulen van de ALV van 27 februari 2012
(Zie bijlage I ALV 19-06-2013)
5
Opmerkingen per pagina:

10

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.

15
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.
20
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.
25
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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.
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.

50
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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.
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.
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.
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.

30

35

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.

40

45

50

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.
8
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Er heeft niemand meer opmerkingen of bezwaar over de notulen:
5
De notulen zijn goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen.

6) (ter besluit) Charge van het kandidaatsbestuur
10
Het KB stelt zich voor:

15

20

25

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.
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.

30

35

40

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.

45
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.
50

Véronique: Hebben jullie genoeg tijd om bestuur te gaan doen?
9
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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.
5

10

15

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.
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.

20
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.
25

30

We gaan over tot de stemming. Oprichting telcommissie: George en Frank zullen de
telcommissie zijn.
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:
(Ter besluit) Chargering Jelle Kuiper als Voorzitter

35
Stemmen door middel van stembriefjes

40

Voor: 19
Tegen: 2
Onthouding: 3
Besluit: Jelle Kuiper is wel gechargeerd als Voorzitter per 1 september 2013

45

(Ter besluit) Chargering Kuno Sickmann als Secretaris
Stemmen door middel van stembriefjes

50

Voor: 24
Tegen: 0
10
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Onthouding: 0
Besluit: Kuno Sickmann is wel gechargeerd als Secretaris per 1 september 2013
5
(Ter besluit) Chargering Anne Hofman als Penningmeester
Stemmen door middel van stembriefjes
10

Voor: 24
Tegen: 0
Onthouding: 0
Besluit: Anne Hofman is wel gechargeerd als Penningmeester per 1 september 2013

15
(Ter besluit) Chargering Maarten Assendorp als Commissaris Intern
Stemmen door middel van stembriefjes
20
Voor: 24
Tegen: 0
Onthouding: 0
25

30

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
35

40

45

50

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.
11
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8) Evaluatie ETDS
5

10

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
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.

15

20
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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.
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.

35
Er wordt geapplaudisseerd voor de ETDS commissie.

9) NTDS
40

45

50

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.
12
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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.
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.

15

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.

20

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.

25

10) (ter discussie) Lustrumjaar 2013 – 2014
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?

30
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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
13
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- Tineke
- Wiljan
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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;
- 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.

11) W.v.t.t.k.
-

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.

40
13) Sluiting
Maurice sluit de vergadering om 21.58 uur.

45
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Bijlage II: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013
1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013

5

Voorwoord
Voor je ligt het secretarieel jaarverslag van de Drienerlose Stijldans Vereniging 4 happy feet. In dit
verslag zijn alle bezigheden vastgelegd van 4 happy feet van het afgelopen jaar: 1 september 2012
tot en met 31 augustus 2013.

10
In het jaarverslag is een evaluatie van het beleidsplan opgenomen, een administratief overzicht van
de vereniging en een schematisch overzicht van de commissies.

15

20

Het Actieve Leden Uitje 2012-2013 en de Dance Week hebben plaats gevonden in het bestuursjaar
2013-2014. Aangezien zij georganiseerd zijn door het bestuur 2012-2013, zijn de activiteiten in het
jaarverslag 2012-2013 opgenomen.
Bij deze willen wij ook graag van de gelegenheid gebruik maken onze actieve leden te bedanken voor
hun inzet. Zonder hen hadden wij niet alles kunnen realiseren van wat er het afgelopen jaar gebeurd
is.
Wij wensen jullie veel leesplezier!

25

30

Maurice Krielaart (voorzitter)
Tineke de Vries (secretaris tweede helft van het bestuursjaar)
Bart Lenderink (penningmeester)
Eefke van Eden (commissaris extern)
(Hanneke Keijzer, secretaris eerste helft van het bestuursjaar)

35
Bestuur 2012 – 2013
D.S.V. 4 happy feet
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Bijlage IIa: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013: Evaluatie van het
gevoerde beleid
Demoteam salsa
5
Doelstelling:
Een groep vormen met gevorderde salsaleden, dat een zelflerend team wordt.
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Ambitie:
Door een demoteam te starten, zal er voor de gevorderde salsaleden een uitdaging blijven in het
salsadansen bij 4 happy feet.
Evaluatie:
Aan het begin van het jaar waren er een aantal koppels enthousiast voor het vormen van een
demoteam. Hassan gaf aan een dergelijke groep niet te willen begeleiden, hiervoor zou dan een
extra docent voor aangetrokken moeten worden. Vrijhof Cultuur gaf aan hier geen extra geld aan te
willen besteden, het zou om een activiteit voor een te kleine doelgroep gaan. Hiernaast bleken
wegens persoonlijke omstandigheden, zoals tijd te kort, er te weinig koppels daadwerkelijk plaats te
kunnen nemen in het demoteam.
Er is dus helaas geen demoteam gekomen.
Aanbevelingen/verbeterpunten:
Uit ons onderzoek, en de onderzoeken van de besturen voor ons, blijkt het helaas niet mogelijk te
zijn om gevorderde salsaleden meer te bieden dan de les van Hassan op salsa 2. Wij bevelen aan een
dergelijk onderzoek alleen opnieuw te starten wanneer van te voren bekend is dat er genoeg
koppels zijn die hier aan deel kunnen nemen.

Vrijdansen bij Dekker
Doelstelling:
Het vrijdansen toegankelijker maken voor de leden die niet komen om te trainen.

35

40

45

Ambitie:
Wedstrijden dansen is geen prioriteit van onze vereniging. Wij vinden het belangrijk het vrijdansen
voor zo veel mogelijk leden toegankelijk te houden.
Evaluatie:
We hebben het vrijdansen veel gepromoot en ook het introfeest bij Dekker georganiseerd. Wij
kunnen concluderen dat er naast de ‘standaard’ leden afgelopen jaar ook veel nieuwe leden op de
dansavonden aanwezig waren. Of dit er echt meer waren dan afgelopen jaren, kunnen we helaas
niet precies controleren.
Wij hebben geprobeerd de muziek niet in blokken in te delen, maar de liedjes volledig random af te
spelen. Hierop werd veel commentaar geleverd, voornamelijk wat betreft het wisselen van
schoenen. Daarom wordt de muziek nog wel in blokken afgespeeld, maar met minder liedjes per
blok. Op deze manier is de afwisseling toch groter.
16
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5
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Aanbevelingen/verbeterpunten:
Wij willen graag aanbevelen het vrijdansen bij Dekker in blokken te houden, zodat de dansparen van
schoenen kunnen wisselen om het dansen te bevorderen. Door deze blokken kort/snel afwisselend
te houden ten opzicht van de hiervoor lange blokken, wordt de toegankelijkheid van de
vrijdansavond vergroot.

3FM Serious Request
Doelstelling:
Het organiseren van een activiteit om geld op te halen voor 3FM Serious Request.
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Ambitie:
Het organiseren van een flashmob samen met de andere dansverengingen van de UT. De flashmob
wilden we laten sponsoren om geld binnen te halen.
Evaluatie:
Het organiseren van de flashmob verliep erg moeizaam en we zagen niet zo goed in hoe we hier geld
mee op konden halen. Wij werden op de hoogte gebracht dat er bij danscentrum Dekker een
dansmarathon werd georganiseerd voor 3FM Serious Request. Wij hebben toen besloten ons terug
te trekken uit de organisatie van de flashmob en de dansmarathon te gaan promoten. Uiteindelijk
hebben er veel leden mee gedaan met deze dansmarathon en op deze manier hebben we met
elkaar veel geld opgehaald voor 3FM Serious Request.
Aanbevelingen/verbeterpunten:
Wij wisten al dat het te kort dag was om zelf een actie te starten. Het is nu goed opgelost, doordat
wij deel konden nemen aan een andere actie. Voor een volgende keer raden wij aan op tijd te
beginnen met het organiseren van een activiteit en daarbij goed na te denken over hoe deze
activiteit geld gaat opbrengen.

ETDS Enschede
35
Doelstelling:
Het ondersteunen van de ETDS-commissie waar nodig.

40

45

Ambitie:
De ETDS-commissie is een commissie van de SSDN. Zij vallen dus niet direct onder onze
verantwoordelijkheid. Wel willen wij natuurlijk ook een zo leuk mogelijk ETDS. Daarom
ondersteunen wij deze commissie als dat nodig is en blijven we op de hoogte van de voortgang.
Evaluatie:
Het ETDS was met ruim 600 deelnemers een groot succes. Om dit tot stand te laten komen heeft het
bestuur niet veel hoeven te doen, doordat de commissie erg goed functioneerde. Het bestuur werd
voornamelijk op de hoogte gehouden door af een toe een praatje te maken met leden van de
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commissie. Doordat alles goed verliep, was het niet nodig hier een speciale vergadering voor te
plannen.
Een evaluatie van het ETDS wordt gegeven in het commissieverslag 2012-2013 onder Incidentele
commissies.
5
Aanbevelingen/verbeterpunten:
Wij zijn eigenlijk heel blij met hoe de organisatie is verlopen. De commissie was vrij om een eigen
draai aan het ETDS te geven en naar ons idee is dit erg goed gelukt.
10

Schoenen verkoop
Doelstelling:
Korting regelen voor onze leden bij het kopen van schoenen.
15
Ambitie:
Wij willen graag onze leden de kans bieden om op goede schoenen te dansen. Daarom willen wij
graag een korting proberen te regelen bij een dansschoenenwinkel, zodat de leden voordeliger
schoenen kunnen kopen. Eventueel kunnen we dan met een groep naar deze winkel afreizen.
20

25

30

Evaluatie:
Wij hebben met de dansschoenenwinkel Latin Shoe Store (Leeuwarden) een regeling kunnen treffen
dat leden van 4 happy feet met 10% korting schoenen kunnen aanschaffen. De schoenen kunnen
dan zowel in de winkel, als online gekocht worden.
Naast deze doorgaande korting is Latin Shoe Store op een dinsdag avond bij ons geweest met een
stand, waar ze de hele avond schoenen verkocht hebben. Ze hadden veel verschillende pasmodellen
meegenomen, zeker een aanrader voor een volgende keer.
Aanbevelingen/verbeterpunten:
Het is aan te raden om weer met Latin Shoe Store contact op te nemen, om te kijken of een
dergelijke regeling nogmaals getroffen kan worden. Er zijn twee grote voordelen van hun te laten
komen, in plaats van zelf een voorraad in te kopen: de vereniging hoeft geen grote investering te
doen voor de inkoop van schoenen en er kan een ruimer assortiment schoenen aangeboden worden
aan de leden.

35

Assassination game

40

Doelstelling:
Het houden van een assassination game.
Ambitie:
Vroeger was er een 4 happy feet wisselbeker voor de assassination game. Wij willen graag een oude
‘traditie’ weer nieuw leven inblazen.

45
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Evaluatie:
De assassination game is helaas niet tot uitvoering gekomen. De game was georganiseerd met de
bedoeling dat hij zou starten op een vrijdansavond bij Dekker, en dat hij hier ook weer gesloten
werd. Er bleek echter te weinig animo te zijn van de leden om de game te kunnen beginnen.
De datum waarop de assassination game zou plaats vinden, is waarschijnlijk iets te laat naar buiten
gekomen (drie week van te voren), waardoor er weinig animo was. Aan de andere kant proefden wij
ook vrijwel geen teleurstelling onder de leden dat ze niet aanwezig konden zijn, dan wel dat het niet
door ging.
Aanbevelingen/verbeterpunten:
Aangezien wij vrijwel geen teleurstelling proefden onder de leden dat de assassination game niet
doorging, hebben wij gezocht naar een andere oplossing. Wij denken dat een dergelijke spel in onze
dansvereniging beter tot uiting komt als deze gecombineerd wordt met dansen. Daarom bevelen wij
aan de assassination game te doen aan de hand van een stoelendans die meerdere keren per jaar
gehouden wordt. Dit plan wordt aankomend jaar door het nieuwe bestuur opgepakt.

Wedstrijdvisie
20
Doelstelling:
Ook voor beginnende dansers de mogelijkheid geven om wedstrijden te dansen.

25

30

35

40

45

Ambitie:
Voorheen was het vanuit 4 happy feet alleen mogelijk om wedstrijden te dansen bij de NADB.
Hiervoor moet je al een zeker niveau hebben en ook redelijk veel geld betalen. Sinds dit jaar is het
mogelijk om bij de SOND wedstrijden te dansen. Dit is voor alle niveaus mogelijk. Op deze manier
krijgen alle stijldansleden de mogelijkheid om wedstrijden te dansen
Evaluatie:
Gedurende afgelopen jaar zijn alle wedstrijden van SOND tijdens de lessen gepromoot en zijn we er
vaak als team naartoe gegaan. In eerste instantie was er vooral animo vanuit de gevorderde leden,
maar op den duur hebben ook een aantal paren van de lagere niveaus zich ingeschreven.
Als vereniging kunnen wij trots terugkijken op dit eerste jaar wedstrijddansen bij de SOND. Alle
paren die mee hebben gedaan hebben finales bereikt, prijzen gewonnen en/of zijn gepromoveerd.
Het heeft actieve wedstrijddansers een kans gegeven dicht bij huis te kunnen dansen en het heeft de
drempel voor nieuwe wedstrijddansers verlaagd. Hopelijk is afgelopen jaar het begin geweest van
gezellige en succesvolle deelname aan de SOND wedstrijden.
Aanbevelingen/verbeterpunten:
Aangezien dit het eerste jaar was dat de vereniging meegedaan heeft aan de SOND, zijn er nog een
aantal kinderziektes gevonden die nog extra aandacht behoeven:
- Aanmelden voor de wedstrijden: de aanmeldingen werden zowel per mails als mondeling
gedaan, wat kon leiden tot onduidelijkheid over de aanmeldingen.
Aanbeveling: wij bevelen aan de aanmeldingen alleen per mail te doen. Wij bevelen
tevens aan een inschrijfformulier te regelen voor op de website, zodat de leden zich via dit
formulier kunnen opgeven. Dit formulier kan dan verstuurd worden naar het desbetreffende
bestuurslid.
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Betaling wedstrijdgelden: het bedrag voor de wedstrijd werd zowel contant als giraal betaald
door de leden. Een aantal leden hebben niet altijd de wedstrijdengelden voldaan, waardoor
aan het eind van het collegejaar nog een bedrag open stond. Daarnaast is niet goed
bijgehouden wie er contant betaald had.
Aanbeveling: wij bevelen aan de betalingen enkel nog giraal te doen en een
voorwaarde aan de deelneming van de wedstrijden te verbinden omtrent betalingen,
namelijk: een danspaar kan zich alleen opgeven voor een wedstrijd, wanneer de
wedstrijdgelden van de voorgaande wedstrijd voldaan zijn.
Bevestiging van opgave: vanuit de commissaris extern werd niet gecommuniceerd naar de
deelnemers of de aanmelding en de betaling voor een wedstrijd rond was.
Aanbeveling: er zal een bevestigingsmail naar de deelnemer gestuurd worden
wanneer de deelnemer is aangemeld bij de SOND. Er zal een tevens een bevestigingsmail
verzonden worden als de betaling is ontvangen.
Deadline opgave: vanuit de SOND werden er data vastgesteld waarop alle aanmeldingen
voor de eerstvolgende wedstrijd binnen moesten zijn. Dit was niet altijd bij de leden bekend.
Aanbeveling: wij bevelen aan duidelijk naar de leden te communiceren wanneer de
deadline van opgave is. Dit kan zowel per mail als op de website gedaan worden.
Distributie toegangskaarten: de toegangskaarten werden door de commissaris extern
meegenomen naar de wedstrijdlocatie en ter plaatse aan de deur uitgedeeld. Logistiek was
dit geen handige oplossing, omdat soms op deelnemers gewacht moest worden.
Aanbeveling: wij bevelen aan de toegangskaarten beschikbaar te hebben op de
laatste les voor de wedstrijd. De deelnemers kunnen hun kaartjes dan aan de bestuurstafel
ophalen. Mogelijk moet dan de deadline van opgave vervroegd worden, omdat de kaartjes
door het secretariaat van de SOND naar 4 happy feet verzonden moeten worden.

25

Ter informatie: Evaluatie reservering van de zalen
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35

Afgelopen jaar moesten eventuele zaalreserveringen maximaal op woensdag 23:59 uur
ingediend zijn, voor de daarop volgende week. De zaalreserveringen worden dan nog maar
één keer per week doorgegeven. Dit nieuwe systeem is in werking gezet op aanvraag van
Mark Weirath. Voor Mark Weirath en de contactpersoon vanuit het bestuur was het
systeem erg fijn, omdat hierdoor maar eens in de week contact onderhouden hoeft te
worden. Hierdoor is het overzicht beter te houden, en kan Mark zijn werk eenvoudiger
doen.
Door de leden is het nieuwe systeem als minder fijn ervaren, omdat het lastig blijkt de
zaalreserveringen minimaal anderhalve week van te voren door te geven aan het bestuur.
Wij raden daarom het huidige bestuur aan om met Mark om tafel te gaan, om te kijken naar
een oplossing (bijvoorbeeld twee wekelijks de aanvragen behandelen).
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Bijlage IIb: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013: Administratief
overzicht van de vereniging
5

D.S.V. 4 happy feet telde van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 175 leden, waarvan 1
lid op vier niveaus heeft gedanst, 3 op drie niveaus en 18 op twee niveaus. Het ledenaantal is per
niveau weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: het ledenaantal is per niveau weergegeven. Bij het berekenen van het totaal aantal leden is
er rekening gehouden met de dubbeldansers.
Stijldans
Salsa
Totaal
Niveau
D
C
B
A
1
2
1e
50
34
28
19
42
24
(171)
halfjaar
2e
50
41
30
19
40
24
(177)
halfjaar

10
Voor de volledigheid is er tevens een overzicht van de afgelopen vier jaar gegeven, om het
ledenaantal te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. Dit overzicht is weergegeven in tabel 2 en
figuur 1. Er is gekozen voor de afgelopen vier jaar, omdat bij de jaren hiervoor geen rekening is
gehouden met dubbeldansers. De weergegeven getallen zijn dus individuele ingeschreven personen.
15
Tabel 2: overzicht van de ledenaantallen van 1 september 2009 tot 1 september 2013.
Aantal leden
2012-2013 177
2011-2012 171
2010-2011 179
2009-2010 180

190
170
150
130
110

90
70
50
30
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

20
Figuur 1: Schematische weergave van het ledenaantal van 1 september 2009 tot 1 september 2013.
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Bijlage IIc: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013: Commissieverslag
Vaste commissies
Raad van Wijzen
5
Leden
 Randy Klaassen
 Emilie Klaver
 Nicole Rommens
10
De Raad van Wijzen heeft ons bestuur dit jaar goed bijgestaan. Ze hebben gedurende het hele jaar
adviezen gegeven en geholpen bij de bestuurswissel van de secretarissen. Wij zijn erg blij met de
openheid waarmee wij met de Raad van Wijzen hebben kunnen werken.
15

Kascommissie

20

25

Leden
 Marieke van Amstel
 Véronique Wendt
 Sipke Witting
De Kascommissie heeft onze penningmeester dit jaar welwillend bijgestaan met raad en daad. Ze
hebben adviezen gegeven en geholpen bij onduidelijkheden en problemen in de boekhouding.
Daarnaast hebben ze de kascontroles uitgevoerd en waren ze altijd op korte termijn bereikbaar, wat
erg fijn was.

AcCie
30

35
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45

Leden






Jelle Kuiper (voorzitter)
Maarten Assendorp
Dieuwertje ten Berg
Keith Davelaar (alleen introductiefeest)
Tineke de Vries (alleen introductiefeest)

Introductiefeest
Begin dit jaar is het introductiefeest georganiseerd door een tijdelijke Activiteiten Commissie: Tineke
de Vries en Keith Davelaar. Het feest was dit jaar voor het eerst, op verzoek van het bestuur, bij
Danscentrum Dekker en was een groot succes, er waren ca. 35 paren aanwezig.
Schaatsen
Halverwege het jaar is er een nieuwe, enthousiaste commissie gevormd. De eerste activiteit die zij
georganiseerd hebben, was het schaatsen. Met een opkomst van bijna 20 leden, vergelijkbaar met
22
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afgelopen jaren, is er veel geschaatst en gelachen. De AcCie heeft de leden getrakteerd op een gratis
entree en een drankje.

5

Filmavond
De tweede activiteit georganiseerd door de AcCie was de filmavond. De filmavond vond plaats in een
vergaderzaal van de vrijhof. De film die gekeken is, is Wreck it Ralph. Met een opkomst van ca. 15
leden was het een erg gezellige avond.

InCie
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Leden

















Auke Been (hoofd InCie van september 2012 tot februari 2013, lesgevende)
Mark Kruidenier (hoofd InCie vanaf februari 2013)
Frank Halfwerk (penningmeester)
Emilie Klaver (secretaris)
Véronique Wendt (galacursussen)
Randy Klaassen
Marit Hoekman
Lina Baranowski
Maurice Krielaart
Wiljan Harder
Daphne Huizing
George Onderdijk
Maarten Eykelhoff (tot mei 2013)
Laura Vos (tot december 2012)
Luuk Pasman (vanaf april 2013)
Melanie Lindenberg (vanaf april 2013)

Lessen en galacursussen
Auke verzorgde de lessen op het D-niveau. De nieuwe shirts voor de InCie geven een professionele
en herkenbare uitstraling. Drie aspirant-leden hebben dit jaar meegelopen met de InCie; Luuk en
Melanie hebben het team versterkt. Wij hebben na vele jaren afscheid genomen van Thomas en
Marieke en tijdens het collegejaar ook van Maarten en Laura. Emilie, Auke en Luuk hebben
aangeven in 2013-2014 te stoppen met de InCie.

35
Er zijn dit jaar wederom veel galacursussen en workshops gegeven (10 in totaal, tegenover 11 vorig
jaar). Er zijn geen aanmeldingen geweest voor betaalde demonstraties. Er zijn twee
bruiloftscursussen gegeven.
40

45

Het afdansen
Met een opkomst van 44 paren was er een goede opkomst (vorig jaar 40 paren). Er waren meer Dparen dan vorig jaar, met dit jaar in totaal twee series. Mohsen Askar en Femke Boonstra hebben
gejureerd en een leuke 10-dans demonstratie gegeven. De A-groep is gesplitst in een groep met
wedstrijdkleding en zonder wedstrijdkleding. Bij de latin werd in de A-groep gedanst in
wedstrijdkleding van een formatieteam, zodat iedereen in (dezelfde) wedstrijdkleding kon dansen.
Hier is een groepsfoto van gemaakt als herinnering, maar voor volgend jaar zou het leuk zijn om van
23
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elke groep een foto te maken. Roel Metz heeft elk niveau gefilmd en het moet zeker overwogen
worden dit komend jaar weer te doen. De bonnen voor drankjes in het Theatercafé werden erg
gewaardeerd.
5

Overig
De InCie heeft haar didactische vaardigheden bijgeschaafd met een workshop didactiek. Op
danstechnisch gebied heeft de InCie een 10-dans workshop gevolgd, gericht op kennis verdieping en
het geven van les op het D-niveau. Ook is de InCie gestart met de ontwikkeling van een Online
Figuren Database (OFDB), waar de D-leden binnenkort gebruik van kunnen maken.

10

MuCie
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Leden









Emilie Klaver (voorzitter)
Merlinde Al
Loby Iam
Fenna Janssen
Jan Jaap Kempenaar
Vincent Kroeze
Jelle Kuiper
Niels Visser

De Muziek Commissie was dit jaar snel compleet en regelt zichzelf prima. Er is dit jaar geen
inwerkcursus geweest, maar de leden zijn gedurende de lessen ingewerkt. De bedoeling is dat er
volgend jaar gewoon weer een inwerkcursus komt. Ondanks dat hebben de leden goed gedraaid
tijdens de lessen en gedurende de workshops.
Dit jaar is er een extra tas gehaald, zodat het makkelijker is de MuCie benodigdheden voor
workshops en dergelijke mee te nemen naar andere locaties. Tevens zijn er een aantal nieuwe,
moderne liedjes gekocht. Deze zijn al in gebruik genomen tijdens de lessen.

Spotlight
35

Leden





Renske de Leeuw (voorzitter)
Vincent Kroeze
Chris Endert
Maurice Krielaart

40
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Het bleek dit jaar lastig mensen te vinden voor de Spotlight Commissie. Toch hebben ze het voor
elkaar gekregen drie leuke edities uit te brengen. De edities stonden zoals altijd weer vol met
informatie, leuke anekdotes en lachwekkende weetjes.
Renske heeft met de laatste editie van dit jaar ook afscheid genomen van haar functie als
eindredacteur.
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Teamcaptains

5

10

Leden
 Melanie Lindenberg
 Véronique Wendt
 Linda Zandt-Sloot (tot september 2012)
De teamcaptains hebben een druk jaar achter de rug. Met twee ETDS'en en een NTDS gevolgd door
een tanzmaus- en een leeuw-winst kwam er het nodig werk bij kijken. In verhouding tot andere
jaren gingen er meer nieuwe paren mee, die allemaal geïntroduceerd moesten worden in de wereld
van het wedstrijddansen.

WebCie
15

20

25

Leden






Jan Jaap Kempenaar (voorzitter)
Jelle Jan Bankert
Maurice Krielaart
Sean Stellingwerff (tot februari 2013)
Niels Visser

Voor aanvang van het college jaar is door de Website Commissie een geheel vernieuwde website
online gezet met een nieuwe frisse lay-out en nieuw beheer systeem. Reacties vanuit de vereniging
op de website waren positief. In de loop van het huidige college jaar is de Website Commissie verder
gegaan met de website. Dit hield in het oplossen van problemen op de site en het toevoegen van
informatie of onderdelen die nog ontbraken.

30

Incidentele commissies
BataCie

35

40

45

Leden
 Merlinde Al (voorzitter)
 Jelle Jan Bankert
 Jan Jaap Kempenaar
Een spontane oprichting was er dit jaar van de Batavierenrace Commissie. Merlinde, Jan Jaap en
Jelle Jan besloten uit zichzelf deze commissie op te richten en al snel de inschrijvingen te openen.
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen gekomen om een 4 happy feet team te kunnen laten lopen op
de Batavierenrace. Ondanks meerdere pogingen ons team met andere teams samen te voegen, is de
Batavierenrace voor ons helaas niet doorgegaan. Waarschijnlijk is het tekort aan inschrijvingen mede
bepaald door de relatief late oprichting van de commissie, waardoor leden zich al bij andere teams
hadden ingeschreven.
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GalaCie

5

Leden







Wiljan Harder (voorzitter)
Aschwin Althoff
Nina Hewelt
Elisa Reim
Niels Visser
Tineke de Vries

10

15

20

25

30

35

Het gala was dit jaar op 1 maart 2013 in het theater Mystiek in Enschede. Met 100 aanwezigen,
waaronder ook een aantal van de zusterverenigingen (Blue Toes Groningen, AmsterDance
Amsterdam, Erasmus Dance Society Rotterdam , U Dance Utrecht), was het een zeer geslaagd gala!
De demo’s werden gegeven door Mark en Wendy, Frank en Auke en een demopaar van Dance
Company Salsa Conquista. Het warm en koud buffet was anders dan vorig jaar, maar wederom erg
lekker. Later op de avond zijn er nog luxe hapjes uitgedeeld aan de leden. De samenwerking binnen
de commissie is van het begin tot het eind erg goed verlopen.

Teammatch
Leden






Jan Jaap Kempenaar (voorzitter)
Carin van Hemert
Elisa Reim
Sarah Verboom
Sipke Witting

Dit jaar werd de Teammatch georganiseerd door een goed vertegenwoordigde commissie. Dit stelde
een aantal van haar leden in staat om ook deel te nemen aan de activiteit. De commissie werd
tijdens de avond vanuit de vereniging ondersteund door Laura Vos, Lina Baranowski, Randy Klaassen
en Auke Been. Als jury was voor die avond aanwezig Bernard en Andrea, een latin hoofdklasse paar
van de NADB. De avond verliep voorspoedig en er is ook veel positieve feedback vanuit de
deelnemers gekomen. Aan de spellen werd vol enthousiasme deelgenomen en ook de demo van het
jury paar was een groot succes. De ondersteuning vanuit het bestuur verliep goed en ook de
voorbereiding liep goed door de goede communicatie binnen de commissie.

40
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Actieve leden buiten 4 happy feet commissies
ETDS-commissie
Leden
5







George Onderdijk (voorzitter)
Thomas van den Berg
Jasper Grendel
Emilie Klaver
Véronique Wendt

10

15

Met ruim 600 deelnemers was het ETDS een groot succes! Er kwamen veel complimenten binnen
van tevreden en enthousiaste deelnemers. Met maar liefst 61 deelnemers vanuit Twente en bijna 70
helpers is er een geweldig weekend van gemaakt. De commissie heeft erg hard en goed gewerkt om
alles voor elkaar te krijgen en kan tevreden op het weekend terug kijken. Er is weinig ondersteuning
van het bestuur nodig geweest.

Overige actieve leden
20

Sipke Witting heeft bij vrijwel alle activiteiten van 4 happy feet mooie foto’s gemaakt. Deze foto’s
zijn te vinden op de site van 4 happy feet, onder het kopje foto’s.
Fenna Janssen heeft geregeld dat het Latin danskoppel Bernard en Andrea een zeer leuke en
leerzame lecture hebben gegeven.

25
Lina Baranowski heeft geregeld dat Wendy Bosch uitleg heeft gegeven over hoe de dames hun
make-up kunnen doen voor de wedstrijden.

30

Keith Davelaar, Jasmien de Vette, Christiaan Endert en Melissa Martos hebben de salsaworkshops
gegeven die dit jaar hebben plaatsgevonden.

35

Door het bestuur gerealiseerde activiteiten

40

Introductie
Gedurende de introductie heeft 4 happy feet reclame gemaakt door middel van onze aanwezigheid
op de verschillende markten. Er zijn flyers uitgedeeld en er is reclame gemaakt voor onze workshops
gedurende de introductie en de openlessen aan het begin van het collegejaar.
Gedurende de introductie zijn er stijldansworkshops gegeven door de instructiecommissie en de
salsaworkshop is gegeven door Keith. De demonstratie op het Ganzenveld is dit jaar helaas niet
doorgegaan, doordat Apollo het podium was vergeten. Apollo is op het hart gedrukt dit volgend jaar
niet nogmaals te doen.

45
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5

D/C-etentje
In samenwerking met de instructiecommissie heeft er een etentje plaats gevonden voor alle leden
van het D- en C-niveau, in plaats van het jaarlijkse nieuweledenuitje. Het etentje met de leden van
het D- en C-niveau, de instructiecommissie en het bestuur vond plaats bij Down Town, vooraf aan
het vrijdansen bij danscentrum Dekker. Na het etentje zijn de meeste nieuwe leden meegegaan naar
vrijdansen bij danscentrum Dekker. Er waren ongeveer 20 nieuwe leden aanwezig.

10

Workshop Paris en Anouk
In april hebben Paris en Anouk een ballroom workshop gegeven. Op de workshop waren acht
dansparen aanwezig. De leden hadden positieve en enthousiaste verhalen over de workshop.

15

Workshop Jeroen Bosems
In april heeft Jeroen Bosems een Latin workshop gegeven. Op de workshop waren zeven dansparen
aanwezig. Over de workshop werd de dinsdag daaropvolgend nog veel nagesproken in de lessen.
Een geslaagde workshop dus.

20

Borrel
In juni hebben wij met ca. 15 leden de eerste borrel gehouden van 4 happy feet! De borrel werd
gehouden bij de Pimpelaar. Behalve twee rondjes aan drankjes konden er ook frituur hapjes
uitgedeeld worden. Het was een erg gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar.

25

Actieve Ledenuitje
Voor de actieve leden is dit jaar een bijeenkomst georganiseerd om te laser gamen. Na drie heats
gespeeld te hebben, hebben we nageborreld bij De Kater en Friends. Er waren ongeveer 20 leden
aanwezig bij het actieve leden uitje.

30

35

40

Dance Week
In samenwerking met Vrijhof Cultuur en de andere dansverenigingen hebben wij de Dance Week
georganiseerd die in september 2013 heeft plaats gevonden. Wij hebben hiervoor een demonstratie
gegeven op de Oude Markt in Enschede tijdens de opening van het Cultureel Seizoen, in het
Theatercafé in de Vrijhof en in de hal van de Horst. Op alle demonstraties zijn alle stijlen (ballroom,
latin en salsa) gedemonstreerd. Gedurende de Dance Week hebben we op maandag en dinsdag
extra open lessen gehouden, op woensdag en donderdag zijn er twee stijldansworkshops gegeven
en op zaterdag is een salsaworkshop gegeven. Op vrijdagavond vond er een gala plaats
georganiseerd door 4 happy feet.
Door middel van de Dance Week hebben wij meer aanmeldingen gekregen voor zowel salsa als
stijldans. Daarnaast hebben wij er mede voor gezorgd dat de andere verenigingen ook extra leden
hebben gekregen, door het grootste deel van de organisatie van de Dance Week op ons te nemen en
alle demonstraties en workshops verzorgd te hebben. Dit laatste was niet mogelijk geweest zonder
de hulp van onze actieve leden.
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Bijlage III: Financieel jaarverslag per 31 augustus 2013
Resultatenrekening debetzijde per 31 augustus 2013
400

.0

400

.1

400

.2

400

.3

400

.4

400

.5

400

.6

400

.7

401

Bestuurskosten Algemeen
Bestuurskosten Administratief
Bestuurskosten Telefoon
Actieve Leden Uitje
Bestuurskleding
Nieuwe leden activiteit
Commissie Uitje
Bestuurs initiatief
Vaste Lasten

Begroot
350
300

Resultaat
355.55
308.35

40
480
120
100
170
0
160

0.00
514.40
132.10
108.65
100.00
198.10
208.73

1720

1925.88

414

Activiteiten Commissie kosten
Salsa Commissie kosten
Instructie Commissie kosten
Muziek Commissie kosten

250
0
745
50

106.58
0.00
809.93
63.13

417

Workshops

175

45.00

410
411
413

salsa demo commissie

418.1

50
1270

420

Intro Commissie kosten

421

Bata Commissie kosten
TeamMatch Commissie kosten
Gala Commissie kosten
Spotlight

422
425
430

1024.64

80

53.53

300
250
700
250

250.00
271.00
631.98
190.07

1580
440

.0

460

.0

471

.0

472

.0

472

.1

473
474
482
484
485
486
486

.1

487
491

.0

1396.58

Zaalhuur Vrijdansen Stijldansen
Promotiekosten workshops

950
0

950.00
0.00

Afschrijving Apparatuur
Muziek Stijldansen
Muziek Salsa
Afschrijving Inventaris
Afschrijving Kleding
Lustrum voorziening kosten
Wedstrijdvoorziening kosten
NTDS-kosten (verenigingsbijdrage)
Verenigingskleding
Verenigingsschoenen
Teamcaptain kosten
Onvoorzien

48
15
15
185
16
250
750
275
200
0
82
375

51.40
21.92
20.00
180.00
230.50
275.00
750.00
275.00
300.00
0.00
113.37
44.66

3161
981

Resultaat vorig Boekjaar (negatief)

0
7731

3211.85
72.30

72.30
7631.25
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Beschrijving
5

10

15

400.0 Bestuurskosten Algemeen
Deze post omvat het eten en drinken op de ALV's, het cadeau voor het voorgaande bestuur, een
cadeau voor Hanneke, taart voor de bestuur interesse lunch, geld voor het kick-in kraampje,
foto’s voor een collage en bedankjes voor de InCie tijdens het afdansen.
400.1 Bestuurskosten administratief
De post bestuurskosten administratief omvat de kosten voor het aanschaffen van mappen, het
uittreksel van de KVK en het afdrukken van documenten.
400.3 Actieve ledenuitje
Dit jaar zijn we gezellig wezen lasergamen. Na 3 spannende rondes zijn we door gegaan naar de
stad om nog een drankje te doen.
400.4 Bestuurskleding
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar bestuurskleding aangeschaft.

20

400.5 Nieuwe leden activiteit
De nieuwe leden activiteit heeft dit jaar een ander karakter gekregen ten opzichte van
voorgaande jaren, mede dankzij het late tijdstip waarop dit heeft plaats gevonden. Dit jaar is er
een etentje voor het C en D niveau geweest met als afsluiting dansen bij danscentrum Dekker.

25

400.6 Commissie uitje
Ook dit jaar was het mogelijk om een commissie uitje te organiseren, hiervoor wordt 5 euro per
commissielid gereserveerd. Helaas is er van deze mogelijkheid minder gebruik gemaakt dan
gehoopt en wij willen het volgende bestuur adviseren dit beter onder de aandacht te brengen
dan wij gedaan hebben.

30
400.7 Bestuurs initiatief
Dit jaar zijn er twee bestuurs initiatieven geweest; namelijk de borrel bij de Pimpelaar en de
enorme bestelling van Atomic Waves bij de Vestingbar na de ALV.
35

40

45

401.0 Vaste lasten
Onder de vaste lasten vallen de kosten van het gebruik van beide rekeningen bij de ING en de
kosten voor de website.
410 Activiteiten Commissie kosten
Naast het introductiefeest dat begin dit jaar heeft plaats gevonden zijn we met zijn allen wezen
schaatsen en is er een filmavond georganiseerd.
413 Instructie Commissie kosten
Dit jaar is er een didactische cursus en een workshop van Jan Zwijssen gegeven aan de InCie.
Daarnaast heeft de instructie commissie ook dit jaar weer het afdansen georganiseerd, wat ook
dit jaar weer erg leuk was.

50
30
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414 Muziek Commissie kosten
Dit jaar zin er tijdens de intro verschillende batterijen voor de microfoon aangeschaft. Daarnaast
zijn er 4 oplaatbare batterijen aangeschaft welke door Vrijhof techniek onderhouden
worden. Daarnaast is er een toilettas gekocht voor de headset, mp3-speler en oplader.
5

10

15

417 Workshops
Dit jaar zijn er meerdere workshops voor de leden geweest. De eerste was een latin lecture van
Bernard Leferink die geregeld is door Fenna. Vervolgens heeft er nog een ballroom lecture van
Paris en Anouk en een latin lecture van Jeroen Bosems plaatsgevonden in april. Het laag
uitvallen van deze post komt omdat er voor de laatste twee lectures niets betaald hoefde te
worden omdat deze lectures als “donateurschap in natura” gegeven zijn.
421 Bata Commissie kosten
De kosten voor de Bata waren dit jaar 250 euro. Helaas konden we door een gebrek aan
deelnemers uiteindelijk niet deelnemen aan dit evenement.
422 Teammatch Commissie kosten
De kosten voor de Teammatch vallen dit jaar iets hoger uit dan begroot.

20
425 Gala Commissie kosten
De kosten voor het gala zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

25

30

430 Spotlight
In de loop van het jaar zijn er drie spotlights uitgekomen waarvan de laatste de 20ste editie was.
Doordat er een spotlight minder is uitgekomen dan begroot zijn de kosten van deze post lager
uitgevallen.
440 Zaalhuur Vrijdansen Stijldansen
Het vrijdansen kost 50 euro per avond en er zijn 19 vrijdans avonden geweest afgelopen jaar.
471 Afschrijving Apparatuur
De afschrijving van de gravity boxen en mengpaneel a 5,14 per maand voor 10 maanden.

35

40

45

50

472.0 en 472.1 Muziek stijldansen en Salsa
Dit jaar is er door de muziek commissie iets meer geld gespendeerd aan muziek dan was
begroot. Hiervoor is een PayPal account aangemaakt, gekoppeld aan de alias van de
penningmeester "penningmeester@4happyfeet.nl". Dit PayPal account is gekoppeld aan de
hoofdrekening van de vereniging. Naast het PayPal account is er ook een Queene account en
een ITunes account zonder creditcard aangemaakt. Deze kan alleen met behulp van iTunes
kaartjes worden opgeladen en zowel de MucCie als de penningmeester heeft het wachtwoord
hiervan. Bij de overdracht van de rekening aan het volgende bestuur worden de verschillende
wachtwoorden ook overgedragen. Het wachtwoord van het PayPal account is alleen bekend bij
de penningmeester en kan eventueel ook aan de voorzitter bekend gemaakt worden. Zoals
gebruikelijk wordt de alias dan ook worden overgezet naar het mail adres van de volgende
penningmeester.
473 Afschrijving Inventaris
Afschrijving van de InCie kleding over drie jaar. 18 per maand voor 10 maanden in dit jaar en
13,50 per maand is voor de komende twee jaren ingepland.
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474 Afschrijving Kleding
Aan het begin van het jaar is er voor 16 euro aan kleding afgeschreven. Voor de grote
kledingverkoop is vervolgens nog voor ong. 170 euro aan kleding en 45 euro aan schoenen
afgeschreven, zodat de kleding goedkoper aangeboden kon worden.
5
482 Lustrum voorzieningskosten
Elke maand wordt er 25 euro gestoken in de voorziening van het lustrum.

10

15

484 Wedstrijdvoorzieningskosten
Vanuit ons bestuur werd er 750 euro gestoken in het ETDS. Hiervoor was afgesproken dat de
ETDS commissie pachters zou regelen voor de pachtavonden, maar dat de uiteindelijke
verantwoording hiervoor, mocht het niet lukken, bij het bestuur zou blijven liggen. De overige
250 euro is gereserveerd door het bestuur 2011-2012.
486 Verenigingskleding
Eind februari is er een reservering gedaan voor het opstarten van een kledingcommissie. Toen
bleek dat dit niet echt van de grond bleek te komen, hebben we er op de juni ALV voor gekozen
om samen met het KB verenigingskleding aan te schaffen voor het begin van het komende jaar.

20
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Resultatenrekening creditzijde per 31 augustus 2013
800

.1

Stijldans Contributies Jaarleden

800

.2

Stijldans Contributies Halfjaarleden

800

.3

Stijldans Contributies Donateurs

810

Pachtvergoeding

820

Opbrengsten Galacursussen

821

Opbrengsten Salsa Workshops

890

Diverse Opbrengsten

Begroot
5300

Resultaat
5591.50

250

311.50

94

136.00

500

250.00

1000

939.00

80

80.00

400

843.87

7624

Ontrekking Lustrumvoorziening

920
960
980
60

060

.0

Interestres. Spaarrekening

0.00
80

Incidentele Resultaten
intering eigen vermogen

Resultaat Boekjaar 18

8151.87

83.18
0.00

20
100

83.18

6.70

-603.80

(negatief is winst)

7730.7

7631.25
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Beschrijving

5

10

810 Pachtvergoeding
In de periode tot en met december is er 50 euro per avond pachten uitgekeerd. Voor de periode
na de opening van het nieuwe theatercafé is er een mail gestuurd en nog niet bekend wat de
inkomsten daaruit zullen zijn. Dit is ook de reden dat er minder inkomsten vanuit
pachtvergoedingen zijn opgehaald.
890 Diverse opbrengsten
Zoals besproken op de vorige ALV is er besloten om de rekening van Xerox van een aantal jaren
terug op te heffen en is de kledingreservering vrij gemaakt. Daarnaast is de kledingreservering
van 2011-2012 voor ons boekjaar leeggehaald en hebben we geld van de afgelopen jaren voor
het theatercafé gekregen. Deze opbrengsten verklaren voor een groot deel ons overschot dit
jaar.

15
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Balans per 31 augustus 2013
Debet
vaste activa

Credit
eigen vermogen
001

Apparatuur

50.46

040
060

Eigen Vermogen
Resultaat boekjaar 18

5,099.73
603.80

50.46
vlottende
activa

5,703.53
lang vreemd
vermogen

020.0
020.1
021
130
193.0

Voorraad kleding verkoop
Voorraad kleding InCie
Voorraad schoenen verkoop
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen

75.50
275.55
120.00
157.25
0.00

082
083
084

liquide
middelen

kort vreemd
vermogen

140

229

Kas
Spaarrekening
Giro 'hoofdrekening'
Kruispost
Kas,Bank,Giro,Spaarrekening

1,025.00
300.00

1,325.00
628.30

100
115
120.0

Lustrum voorziening
Kleding voorziening
Wedstrijd voorziening

381.35
6,200.00
366.64

192.0

Crediteuren
Nog te betalen
bedragen

83.82
514.40
598.22

0.00
6,947.99
7,626.75

7,626.75

Verschil

0.00

35

Debet zijde van de Balans

5

001 Apparatuur
Hieronder valt de restwaarde van de boxen en het mengpaneel, welke bij galacursussen gebruikt
wordt.
020.0 Voorraad kleding verkoop
Deze post bestaat uit:
Kledingstuk
Schoenenzak
nieuwe vesten
nieuwe vesten

Maat
nvt
Heren S
Dames
s

Aantal
Prijs
Totaal
€ 13.00
€ 1.00
€ 13.00
€ 1.00 € 12.50
€ 12.50
€ 4.00

€ 12.50

€ 50.00
€ 75.50

10
020.1 Voorraad Kleding InCie
Afgelopen jaar is er voor ongeveer 455 euro aan InCie kleding aangekocht. Deze wordt over 3
jaar afgeschreven.
15

021 Voorraad schoenen verkoop
Deze post bestaat uit:

Schoen
Sophia
Sophia
Gibson
Competition

Prijs
Maat
Nieuwwaarde 12/13
prijs uitverkoop
7.5
€ 68.50
€ 40.00 €
30.00
4.5
€ 68.50
€ 40.00 €
30.00
7.5
€ 72.50
€ 45.00 €
30.00
8
€ 68.50
€ 40.00 €
30.00
TOTAAL

20

130.0 Debiteuren
Deze post bestaat uit:
omschrijving
Eten feb. ALV Eefke
Eten juni ALV
SOND wedstrijden
Totaal

25

€ 209.50 € 165.00

bedrag
9.40
75.35
72.50
157.25

€

120.00
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Credit zijde van de Balans
082 Lustrum voorziening
Elke maand werd er 25 euro gereserveerd voor het Lustrum
5
140.0 Crediteuren
Deze post bestaat uit:
omschrijving
bedrag
Kosten ETDS rekening Ing f18006
Kosten ETDS rekening Ing f18017
Kosten ETDS rekening Ing F18034
Vrijwilligersbijdrage Keith salsaworkshop
Vrijwilligersbijdrage Jasmien salsaworkshop
totaal

16.38
11.90
15.54
20.00
20.00
43.82

10
192.0 nog te betalen
Actieve ledenuitje voor het boekjaar 2012-2013.
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Bijlage IV: Voorstel voor wijzigen van het Huishoudelijk Reglement
Demonstraties
5

In het Huishoudelijk reglement staan in bijlage 2.6 de hoogte van vergoedingen bepaald voor het
geven van externe demonstraties. De hoogte van de vergoedingen zijn bepaald aan de hand van het
aantal deelnemers aan de activiteit waar de demonstratie gegeven wordt. Naar onze mening kan de
hoogte van de vergoeding echter beter bepaald worden aan de hand de hoogte van het dansniveau
van het demopaar. Het verschil tussen een demopaar van het C-niveau of van het A-niveau is een
wezenlijk verschil.

10
Daarom willen wij graag voorstellen bijlage 2.6 als volgt te veranderen:
Huidig artikel:

Bijlage 2.6. Demonstraties
De verhoging van de gevraagde vergoeding voor een externe demonstratie is afhankelijk van het
aantal deelnemers aan de activiteit tijdens welke de demonstratie wordt gegeven. Hiervoor
worden de volgende maximum bedragen als richtlijn gebruikt:
Deelnemers
0-50
50-100
100-200
>200

Verhoging
Geen
€ 15,€ 30,€ 50,-

Voornoemde bedragen gelden voor de demonstratie als geheel, dus niet per deelnemer aan de
betreffende activiteit.

Dit zien wij graag veranderd naar:

Bijlage 2.6. Demonstraties
De hoogte van de gevraagde vergoeding voor een externe demonstratie wordt per externe
demonstratie bepaald. Dit wordt gedaan door het bestuur op advies van de instructiecommissie
en het demopaar.

15

Veroudering Huishoudelijk Reglement

20

In de loop der jaren zijn een aantal dingen gewijzigd binnen de vereniging, dan wel de organisaties
waarmee de vereniging samenwerkt. De volgende wijzigingen zouden wij in het Huishoudelijk
Reglement willen doorvoeren, zodat deze weer volledig naar de huidige tijd is bepaald:
- In artikel 3.4, 4.1.3, 4.4 en 6.9 van het reglement wordt gesproken over een
resultaatbegroting. Dit is echter geen officieel woord (meer). Wij zouden daarom willen
spreken over een begroting;
- In artikel 6.3 wordt de Kascommissie afgekort als KasCie, tegenwoordig is dit KasCo;
- In artikel 8.2 wordt er gesproken over de campuskaart. De faciliteitenkaart van de Student
Union heet echter tegenwoordig een Xtra-card;
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-

5

In artikel 12.3 wordt verwezen naar bijlage 2.7, dit is inmiddels bijlage 2.6;
In bijlage 2.5 zijn de huurprijzen van ons apparatuur vastgesteld. Hier wordt gesproken over
een blauw mengpaneel, een cd-speler, speakers en een versterker. Het blauwe mengpaneel
is intussen een zwart mengpaneel, de cd-speler is vervangen door een laptop en een mp3speler, wij hebben geen versterker meer, wel hebben wij een microfoon die verhuurd kan
worden.

De wijzigingen zouden wij graag als volgt willen veranderen:
Huidig artikel:

3.4. Goedkeuring resultaatbegroting
Binnen twee maanden na aanvang van het boekjaar legt het bestuur een resultaatbegroting ter
goedkeuring voor aan de ALV. Indien de ALV niet akkoord gaat en tijdens de ALV geen oplossing kan
worden gevonden, wordt binnen een maand een nieuwe ALV uitgeschreven, waarop tenminste dit
punt zal worden behandeld.

Dit zien wij graag veranderd naar:

3.4. Goedkeuring begroting
Binnen twee maanden na aanvang van het boekjaar legt het bestuur een begroting ter goedkeuring
voor aan de ALV. Indien de ALV niet akkoord gaat en tijdens de ALV geen oplossing kan worden
gevonden, wordt binnen een maand een nieuwe ALV uitgeschreven, waarop ten minste dit punt zal
worden behandeld.
10

Huidig artikel:

4.1.3. Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij houdt de
boekhouding van de vereniging bij, zodanig dat de vermogenstoestand en de rechten en plichten van
de vereniging te allen tijde bekend zijn. Ook stelt hij jaarlijks de resultaatbegroting op. De
penningmeester is gemachtigd om tot aan het in bijlage 2.1 genoemde bedrag begrotingen voor
activiteiten goed te keuren zonder goedkeuring van het bestuur. Om deze functies te kunnen
vervullen is hij gemachtigd financiële transacties uit te voeren in naam van de vereniging.

Dit zien wij graag veranderd naar:

4.1.3. Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij houdt de
boekhouding van de vereniging bij, zodanig dat de vermogenstoestand en de rechten en plichten van
de vereniging te allen tijde bekend zijn. Ook stelt hij jaarlijks de begroting op. De penningmeester is
gemachtigd om tot aan het in bijlage 2.1 genoemde bedrag begrotingen voor activiteiten goed te
keuren zonder goedkeuring van het bestuur. Om deze functies te kunnen vervullen is hij gemachtigd
financiële transacties uit te voeren in naam van de vereniging.
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Huidig artikel:

4.4. Verplichtingen bestuur op financieel gebied
Bij het uitvoeren van zijn taken dient het bestuur zoveel mogelijk acht te nemen van de door de ALV
goedgekeurde resultaatbegroting.

Dit zien wij graag veranderd naar:

4.4. Verplichtingen bestuur op financieel gebied
Bij het uitvoeren van zijn taken dient het bestuur zoveel mogelijk acht te nemen van de door de ALV
goedgekeurde begroting.

Huidig artikel:

6.9. Budget en vrije bestedingsruimte commissies
Voor het begin van het jaar dient elke commissie bij de penningmeester een verzoek in een bepaald
bedrag voor de commissie te reserveren. Aan de hand van deze verzoeken kent de penningmeester
aan elke commissie een budget toe in de resultaatbegroting die hij ter goedkeuring voorlegt aan de
ALV, zoals vermeld in lid 3.4.
Over slechts een deel van het budget in de door de ALV goedgekeurde resultaatbegroting kan de
commissie direct en zonder verdere toestemming beschikken. De omvang van dit deel verschilt per
commissie en is vastgesteld in bijlage 2.3. Voordat voor het overige deel van dit budget financiële
verplichtingen kunnen worden aangegaan, dient per activiteit een begroting door de
penningmeester te worden goedgekeurd. Commissies zijn verplicht ernaar te streven hun budget
volledig te spenderen.

Dit zien wij graag veranderd naar:

6.9. Budget en vrije bestedingsruimte commissies

5

Voor het begin van het jaar dient elke commissie bij de penningmeester een verzoek in een bepaald
bedrag voor de commissie te reserveren. Aan de hand van deze verzoeken kent de penningmeester
aan elke commissie een budget toe in de begroting die hij ter goedkeuring voorlegt aan de ALV, zoals
vermeld in lid 3.4.
Over slechts een deel van het budget in de door de ALV goedgekeurde begroting kan de commissie
direct en zonder verdere toestemming beschikken. De omvang van dit deel verschilt per commissie
en is vastgesteld in bijlage 2.3. Voordat voor het overige deel van dit budget financiële verplichtingen
kunnen worden aangegaan, dient per activiteit een begroting door de penningmeester te worden
goedgekeurd. Commissies zijn verplicht ernaar te streven hun budget volledig te spenderen.
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Huidig artikel:

6.3. Kascommissie (KasCie)
De Kascommissie wordt door de ALV aangesteld om de financiële stukken te onderzoeken op
correctheid. Deze controle vindt minimaal twee maal per jaar plaats: binnen twee maanden na
afloop van de eerste vijf maanden van het boekjaar, en voorafgaand aan de jaarvergadering. Aan
deze jaarvergadering brengt de Kascommissie verslag uit van haar bevindingen. De Kascommissie
kan het bestuur verplichten een ALV bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kan de
Kascommissie zelf tot die bijeenroeping overgaan. (Zie ook de statuten, art. 13.4)

Dit zien wij graag veranderd naar:

6.3. Kascommissie (KasCo)
De Kascommissie wordt door de ALV aangesteld om de financiële stukken te onderzoeken op
correctheid. Deze controle vindt minimaal twee maal per jaar plaats: binnen twee maanden na
afloop van de eerste vijf maanden van het boekjaar, en voorafgaand aan de jaarvergadering. Aan
deze jaarvergadering brengt de Kascommissie verslag uit van haar bevindingen. De Kascommissie
kan het bestuur verplichten een ALV bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kan de
Kascommissie zelf tot die bijeenroeping overgaan. (Zie ook de statuten, art. 13.4)

Huidig artikel:

8.2. Voorwaarden
Lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur en de betaling van de
contributie, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.
1. Men is in het bezit van een geldige campuskaart of een daaraan gelijkwaardige kaart, ter
beoordeling van het bestuur.
2. Men heeft de contributie van voorgaande jaren naar behoren voldaan.
3. Het bestuur ziet geen reden voor weigering van het lidmaatschap. Bij afwijzing van aspirant-leden
door het bestuur meldt het bestuur dit aan de ALV. De ALV kan dan alsnog tot toelating besluiten.

Dit zien wij graag veranderd naar:

8.2. Voorwaarden
Lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur en de betaling van de
contributie, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.
1. Men is in het bezit van een geldige Xtra-card of een daaraan gelijkwaardige kaart, ter beoordeling
van het bestuur.
2. Men heeft de contributie van voorgaande jaren naar behoren voldaan.
3. Het bestuur ziet geen reden voor weigering van het lidmaatschap. Bij afwijzing van aspirant-leden
door het bestuur meldt het bestuur dit aan de ALV. De ALV kan dan alsnog tot toelating besluiten.
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Huidig artikel:

12.3. Vergoeding externe demonstraties
Voor demonstraties voor verenigingen die onderdeel zijn van de cultuurkoepel Apollo, wordt in
principe geen vergoeding gevraagd. Wel zal worden gevraagd om promotie van de vereniging in de
aankondiging van de demonstratie en in eventueel promotiemateriaal van de desbetreffende
activiteit.
Voor alle andere aanvragen voor demonstraties kan een financiële vergoeding worden gevraagd.
Deze is in principe kostendekkend. Voor de berekening van gemaakte onkosten wordt tevens
rekening gehouden met het gebruik van faciliteiten in naam van de vereniging ten behoeve van de
demonstratie.
Bij een demonstratie als onderdeel van een grote activiteit kan, afhankelijk van het
geschatte aantal deelnemers aan de activiteit, de gevraagde vergoeding worden verhoogd.
Richtlijnen voor deze verhoging worden gegeven in bijlage 2.7.

Dit zien wij graag veranderd naar:

12.3. Vergoeding externe demonstraties
Voor demonstraties voor verenigingen die onderdeel zijn van de cultuurkoepel Apollo, wordt in
principe geen vergoeding gevraagd. Wel zal worden gevraagd om promotie van de vereniging in de
aankondiging van de demonstratie en in eventueel promotiemateriaal van de desbetreffende
activiteit.
Voor alle andere aanvragen voor demonstraties kan een financiële vergoeding worden gevraagd.
Deze is in principe kostendekkend. Voor de berekening van gemaakte onkosten wordt tevens
rekening gehouden met het gebruik van faciliteiten in naam van de vereniging ten behoeve van de
demonstratie.
Bij een demonstratie als onderdeel van een grote activiteit kan, afhankelijk van het
geschatte aantal deelnemers aan de activiteit, de gevraagde vergoeding worden verhoogd.
Richtlijnen voor deze verhoging worden gegeven in bijlage 2.6.
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Huidig artikel:

Bijlage 2.5. Huurprijzen verenigingseigendommen
Het huren van verenigingseigendommen dient altijd in overleg met het bestuur te gebeuren. De
eigendommen die eventueel gehuurd kunnen worden zijn het blauwe mengpaneel, een cd-speler,
speakers en een versterker. De volgende dagtarieven en borgbedragen dienen hiervoor als richtlijn.
Dagtarief
Borg
Mengpaneel
€ 5,€ 75,Cd-speler
€ 5,€ 75,Speakers
€ 5,€ 75,Versterker
€ 5,€ 75,-

Dit zien wij graag veranderd naar:

Bijlage 2.5. Huurprijzen verenigingseigendommen
Het huren van verenigingseigendommen dient altijd in overleg met het bestuur te gebeuren. De
eigendommen die eventueel gehuurd kunnen worden zijn het mengpaneel, een laptop, een mp3speler, speakers en een microfoon. De volgende dagtarieven en borgbedragen dienen hiervoor als
richtlijn.

Mengpaneel
Laptop
Mp3-speler
Speakers
Microfoon

Daghuur
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,-

Borg
€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,-

5
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Bijlage V: Beleidsplan 19e bestuur der 4 happy feet, 2013-2014
Maart 2014: 20 Jaar 4 happy feet

Voorwoord
5

10

Wij presenteren je graag hierbij het beleidsplan van het bestuur van 2013-2014. Hierin is te
lezen hoe wij het komende jaar willen gaan invullen; de speerpunten van ons beleid en enkele van
de belangrijkste evenementen die georganiseerd gaan worden. In het vervolg van dit voorwoord
zullen we eerst een kleine samenvatting geven, waarna we hier verder op in gaan in het vervolg van
deze bijlage.
Deze grote vereniging kent vele activiteiten zoals de teammatch en het gala. Zonder actieve
leden kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden. We willen deze leden koesteren en
vooral veel meer leden actief krijgen.

15
In samenwerking met de lustrumcommissie willen we graag het lustrum organiseren, door te
kijken naar de wensen van de leden en de mogelijkheid om deze wensen ook echt te realiseren.

20

25

De SOND-wedstrijden willen we graag, ondanks het uit elkaar gaan van de meerderheid van de
danskoppels, door laten gaan en hier ook de animo voor te peilen. Dit om te kijken of we dit door
kunnen laten gaan. Activiteiten van de voorgaande jaren willen we graag door laten gaan. Deze
activiteiten georganiseerd door commissies zoals de BataCie en de AcCie. Daarnaast willen we graag
de vereniging te laten zien wat de gewoonten zijn qua kleding en schoenen.
Voor salsa willen we graag, voortbordurend op een idee van onze salsa-docent, een commissie
oprichten om onder andere voor de salsa-workshops te zorgen.
Wij, het bestuur van 2013-2014, willen je graag een fantastisch dansjaar wensen.

30

Jelle Kuiper (voorzitter)
Kuno Sickmann (secretaris)
Anne Hofman (penningmeester)
Maarten Assendorp (commissaris intern)

35

Bestuur 2013 - 2014
D.S.V. 4 happy feet
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Activisme in de vereniging

5

10

De ruggengraat van deze vereniging bestaat uit de actieve leden. Zij zorgen ervoor dat de muziek
gedraaid wordt, het D-niveau les krijgt en activiteiten buiten het dansen georganiseerd kunnen
worden. Zonder deze mensen is het niet mogelijk om al deze activiteiten te organiseren of
überhaupt door te laten gaan. Het is van belang om deze mensen actief te houden bij de vereniging,
dit om de activiteiten die altijd georganiseerd zijn weer te kunnen aanbieden en nieuwe activiteiten
te kunnen uitvoeren. Naast deze alreeds actieve leden willen we andere mensen actief krijgen, door
tijdens de lessen naar mensen toe te stappen en mensen te vragen om commissiewerk te doen.

Lustrumjaar!

15

20

25

We zijn dit jaar al goed begonnen met een introfeest in lust’rum thema. Daarnaast is onze
teammatch commissie al met een heel toepasselijk thema gekomen. We hebben een actieve
commissie die aan het werk gaat met verscheidene mogelijkheden. Daarbij valt te denken aan een
extra uitgebreid gala, thema-activiteiten tijdens de lustrummaand: maart, een wedstrijd waarbij
zusterverenigingen worden uitgenodigd, dansworkshops, een kamp (in de zomer) of juist niet
dansgerelateerde activiteiten.
We gaan in samenwerking met de commissie nadenken over welke opties het beste bij de
vereniging en haar leden passen. daarna gaan we met behulp van verschillende promotiemiddelen
zorgen dat er zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. We vinden het belangrijk dat alle leden 4 happy
feet als gezellige vereniging ervaren, hiervoor kunnen we het lustrum als middel gebruiken.
Voorwaarde is dan wel dat we optimaal de middelen die we tot onze beschikking hebben, zoals
flyers, posters, facebookgroep en -pagina, website, e-mail, Spotlight en bestuursmededelingen
benutten.

Continuïteit
SOND
30

35

40

De Societeit Oost Nederlandse Dansleren (SOND) is vorig jaar geïntroduceerd bij 4 happy feet
om voor de beginnersgroepen meer wedstrijdopties te creëren. Deze wedstrijden hebben namelijk
een lager instapniveau dan de wedstrijden van de Nederlands Algemene Danssport Bond (NADB).
Aangezien de meerderheid van de danskoppels, die vorig jaar samen hebben gedanst, uit elkaar is
gegaan hebben we besloten dat we deze wedstrijden in ieder geval het eerste half jaar blijven
aanbieden en de interesse hiervoor te peilen. Hierbij wordt het feit dat het komend jaar de
wedstrijden van de SOND samenvallen met de wedstrijden van de NADB meegenomen. Als er
voldoende interesse is blijven we de SOND wedstrijden aanbieden aan de leden. Deze wedstrijden
zullen ook weer aangekondigd worden bij alle stijldansniveaus door middel van het bestuurspraatje.
Batavierenrace
Omdat er vorig jaar een gebrek aan animo was om een Batavierenraceteam op poten te zetten
willen we dit jaar bij tijds kijken of er genoeg interesse is onder de leden en aan de hand daarvan
besluiten of we met een team mee gaan doen. Het interesseonderzoek zal plaatsvinden in begin van
ons bestuursjaar.

45
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Schoenen

5

In navolging van vorig jaar zullen wij er weer naar streven om een externe partij schoenen, en
eventueel andere kledingsstukken, aan te laten bieden bij een van onze lessen. Dit met als doel om
aan de nieuwe leden te laten zien wat voor gewoonten er zijn als het gaat om kleding en schoeisel.

Salsa

10

4 happy feet geeft naast de stijldans workshops ook salsa workshops. Deze workshops worden
echter, in tegenstelling tot de stijldans workshops, niet door een commissie geregeld. Hierdoor is het
plan ontstaan om een commissie te vormen die deze workshops te geven. Dit zorgt er namelijk voor
dat de herkenbaarheid van de vrijwilligers verhoogd wordt door middel van commissiekleding en de
organisatie van deze workshops makkelijker gemaakt kan worden. Hierdoor hopen wij ook dat 4
happy feet uiteindelijk door meer herkenbaarheid ook meer salsa workshops kan gaan binnenhalen.

15
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Nawoord

5

Wij vinden het fijn dat je de tijd hebt genomen om ons beleidsplan door te nemen en daarnaast
hopen we dat je deze punten net zo belangrijk vind als ons om van dit jaar een groot feestje te
maken. We willen je nog op het hart drukken om vooral voor alle leden leuke activiteiten te
organiseren in een van de commissies.
Dan rest ons verder niets dan dit te eindigen met de gevleugelde woorden:

10

“There is nothing better than 4 happy feet on the dancefloor”
Fijn dansseizoen,

15

20

Jelle Kuiper (voorzitter)
Kuno Sickmann (secretaris)
Anne Hofman (penningmeester)
Maarten Assendorp (commissaris intern)
Bestuur 2013 - 2014
D.S.V. 4 happy feet
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Bijlage VI: Begroting 2013-2014
DEBET
Begroot 2012-2013

Begroot 2013-2014

400

.0

Bestuurskosten Algemeen

350.00

350.00

400

.1

Bestuurskosten Administratief

300.00

300.00

400

.2

Bestuurskosten Telefoon

40.00

0.00

400

.3

Actieve Leden Uitje

480.00

480.00

400

.4

Bestuurskleding

120.00

120.00

400

.5

Nieuwe leden activiteit

100.00

100.00

400

.6

Commissie Uitje

170.00

170.00

400

.7

Bestuurs initiatief

0.00

200.00

160.00

160.00

1720.00

1880.00

250.00

250.00

0.00

50.00

745.00

350.00

50.00

50.00

175.00

200.00

50.00

0.00

1270.00

900.00

401

Vaste Lasten

410

Activiteiten Commissie kosten

411

Salsa Commissie kosten

413

Instructie Commissie kosten

414

Muziek Commissie kosten

417

Workshops

418.0

Salsa demo kosten

420

Intro Commissie kosten

80.00

50.00

421

Bata Commissie kosten

300.00

300.00

422

TeamMatch Commissie kosten

250.00

380.00

424

Lustrum kosten

0.00

1900.00

425

Gala Commissie kosten

700.00

800.00

426

Kamp kosten

0.00

400.00

427

Afdans kosten

0.00

500.00

430

Spotlight

250.00

225.00

1580.00

4555.00
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440

.0

Zaalhuur Vrijdansen Stijldansen

460

.0

Promotiekosten workshops

950.00

950.00

0.00

20.00

471

.0

Afschrijving Apparatuur

48.00

48.00

472

.0

Muziek Stijldansen

15.00

15.00

472

.1

Muziek Salsa

15.00

15.00

185.00

180.00

16.00

0.00

Lustrum voorziening kosten

250.00

250.00

750.00

0.00

485

Wedstrijdvoorziening kosten
NTDS-kosten
(verenigingsbijdrage)

275.00

275.00

486

Verenigingskleding

200.00

200.00

473

Afschrijving Inventaris

474

Afschrijving Kleding

482
484

486

.1

487
491

981

.0

Verenigingsschoenen

0.00

0.00

Teamcaptain kosten

81.50

90.00

375.20

200.00

3160.70

2243.00

0.00

0.00

7730.70

9578.00

Onvoorzien

Resultaat voorgaand Boekjaar
(negatief)
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CREDIT
Begroot 2012-2013
800

.1

Stijldans Contributies Jaarleden

800

.2

Stijldans Contributies Halfjaarleden

800

.3

Stijldans Contributies Donateurs

810

Pachtvergoeding

820

Opbrengsten Galacursussen

821

Opbrengsten Salsa Workshops

890

Diverse Opbrengsten

Ontrekking Lustrumvoorziening

920
960
980

.0

Interestres. Spaarrekening
Incidentele Resultaten

Resultaat vorig boekjaar

Begroot 2013-2014
5300.00

5600.00

250.00

300.00

94.00

120.00

500.00

200.00

1000.00

900.00

80.00

70.00

400.00

300.00

7624.00

7490.00

0.00

1025.00

80.00

60.00

0.00

0.00

80.00

1085.00

26.70

1003.00

7730.70

9578.00

(negatief is winst)
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Bijlage VII: Afkortingen- / verklarende woordenlijst

5

10

15

AcCie
ALV
BataCie
ETDS
GalaCie
HR
InCie
KasCo
KB
MuCie
NADB
RVW
SOND
Spotlight
SSDN

20
Teammatch
WebCie

Activiteiten commissie
Algemene ledenvergadering
Batavierenrace commissie
European Tournament for Dancing Students
Gala commissie
Huishoudelijk reglement
Instructie commissie
Kas commissie
Kandidaatsbestuur
Muziek commissie
Nederlandse Algemene Danssport Bond
(de NADB organiseert de landelijke kampioenschappen)
Raad van wijzen
Sociëteit Oost Nederlandse Dansleraren
(de SOND organiseert de regionale kampioenschappen)
Verenigingsblad
Stichting Studenten Dansen Nederland
(Staat financieel garant voor bijvoorbeeld het ETDS)
Wedstrijd binnen de vereniging waarbij de leden in teams deelnemen
Website commissie
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