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

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

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)
Bestuur 2012 – 2013
D.S.V. 4 happy feet

Bijlage IIa: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013: Evaluatie van het
gevoerde beleid
Demoteam salsa
Doelstelling:
Een groep vormen met gevorderde salsaleden, dat een zelflerend team wordt.
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. Hasan 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 blijkt het helaas niet mogelijk te zijn om een demoteam voor salsa op te starten.
Wanneer we de gevorderde leden van salsa meer willen bieden, kan dit alleen aangeboden worden
via een extra les. Wij bevelen aan een dergelijk onderzoek alleen 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.
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.

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.
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
Doelstelling:
Het ondersteunen van de ETDS-commissie waar nodig.
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
commissie. Daarnaast is het bestuur door middel van schriftelijke updates maandelijks op de hoogte
gehouden van de gang van zaken. 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.
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.

Schoenen verkoop
Doelstelling:
Korting regelen voor onze leden bij het kopen van schoenen.
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.
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.

Assassination game
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.
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
Doelstelling:
Ook voor beginnende dansers de mogelijkheid geven om wedstrijden te dansen.
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. Dit jaar
hebben 18 mensen meegedaan aan de wedstrijden van de SOND, dit was een mooie opkomst! 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.
- 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 dan hun kaartjes 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.

Ter informatie: Evaluatie reservering van de zalen
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 maximaal anderhalve week van te voren door te geven aan het bestuur.
Daarnaast is de uitvoering van het nieuwe systeem door het bestuur in het tweede halfjaar
niet goed verlopen. 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). Daarnaast zal het systeem door de bestuursleden zelf goed bijgehouden
moeten worden.

Bijlage IIb: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013: Administratief
overzicht van de vereniging
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 halfjaar 50
34
28
19
42
24
(171)
e
2 halfjaar 50
41
30
19
40
24
(177)
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.
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

Figuur 1: Schematische weergave van het ledenaantal van 1 september 2009 tot 1 september 2013.

Bijlage IIc: Secretarieel Jaarverslag 2012-2013: Commissieverslag
Vaste commissies
Raad van Wijzen
Leden
 Randy Klaassen
 Emilie Klaver
 Nicole Rommens
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.

Kascommissie
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
Leden






Jelle Kuiper (voorzitter, sinds januari 2013)
Maarten Assendorp (sinds januari 2013)
Dieuwertje ten Berg (sinds januari 2013)
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
afgelopen jaren, is er veel geschaatst en gelachen. De AcCie heeft de leden getrakteerd op een gratis
entree en een drankje.

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
Leden

















Mark Kruidenier (hoofd InCie vanaf februari 2013)
Auke Been (hoofd InCie van september 2012 tot februari 2013, lesgevende)
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.
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.
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
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.

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.

MuCie
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
Leden





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

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.

Teamcaptains
Leden
 Véronique Wendt (voorzitter)
 Melanie Lindenberg

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
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.

Incidentele commissies
BataCie
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.

GalaCie
Leden





Wiljan Harder (voorzitter)
Aschwin Althoff
Nina Hewelt
Elisa Reim




Niels Visser
Tineke de Vries

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.

Actieve leden buiten 4 happy feet commissies
ETDS-commissie
Leden
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Met ruim 600 deelnemers was het ETDS een groot succes! Er kwamen veel complimenten binnen van
tevreden en enthousiaste deelnemers. Veel van onze eigen leden hebben gedanst en zijn actief
geweest in het helpen van de ETDS-commissie. Het hele weekend hing er een positieve sfeer in de

Twente Hallen. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, zoals het openingsfeest en het gala. Overdag
waren natuurlijk de danswedstrijden en er waren heerlijke maaltijden verzorgd. De commissie heeft
erg hard en goed gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. De sfeer binnen de commissie was
geweldig, en ze hebben totaal geen ondersteuning nodig gehad van het bestuur.

Overige actieve leden
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.
Lina Baranowski heeft geregeld dat Wendy Bosch uitleg heeft gegeven over hoe de dames hun makeup kunnen doen voor de wedstrijden.
Keith Davelaar, Jasmien de Vette, Christiaan Endert en Melissa Martos hebben de salsaworkshops
gegeven die dit jaar hebben plaatsgevonden.
Maurice Krielaart is namens 4 happy feet de afgevaardigde om zitting te nemen in de Stichting
Studenten Dansen Nederland.

Door het bestuur gerealiseerde activiteiten
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.
Salsafeest
Op 20 december is er een salsafeest georganiseerd bij XotiX. Het doel/thema van het feest betrof
Sinterklaas. Er waren ca. 8 paren aanwezig. Wij denken dat de opkomst zo laag was door de locatie
van het feest, en doordat Serious Request op dat moment op de Oude Markt was.
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.
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.

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.
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.
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 gedruk dit volgend jaar
niet nogmaals te doen.
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 exra
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.

