Notulen ALV 25 juni 2014
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Datum: 25 juni 2014
Locatie: Kleine Zaal, Vrijhof te Enschede
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Jelle Kuiper (voorzitter), Lisa Grunwald (notulist), Anne Hofman, Maarten Assendorp,
Martijn van Erne, Jarka van Dijk, Inga Finkeldey, Dave Vogel, Lars van Ruiten, Véronique Wendt
(schaduwnotulist 1e helft), Tineke de Vries (schaduwnotulist 2e helft), Emilie Klaver, Frank
Halfwerk, George Onderdijk, Maurice Krielaart, Jelle Jan Bankert, Merlinde Al, Jan Jaap
Kempenaar, Wiljan Harder
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Er zijn 19 aanwezigen, 23 stemgerechtigden. Er zijn 4 machtigingen voor alle agendapunten. Dit
maakt een totaal van 23 stemmen.
15
1)

Opening
Jelle heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20:01 uur.

2)

Mededelingen

20
Afmeldingen:
Karin Lammers, Annelies Dekker, Belinda Brandwacht, Kuno Sickmann, Keith Davelaar, Lina
Baranowski, en Simone Boerema melden zich af voor de ALV van 25 juni 2014.
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Machtigingen:
Keith Davelaar machtigt Emilie Klaver, Kuno Sickmann machtigt Dave Vogel, Lina Baranowski
machtigt George Onderdijk en Simone Boerema machtigt Frank Halfwerk. De machtigingen
gelden wel voor alle agendapunten.
-
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Op de ALV van 19-02-2014 is besproken dat Kuno Sickmann is gedechargeerd mits hij zijn
taken als secretaris tot een goed einde heeft weten te brengen. Kuno heeft aan deze
voorwaarde voldaan en is daarom gedechargeerd als secretaris van 4 happy feet.
Campus card:
Afgelopen donderdag is een deel van het bestuur naar een demonstratie van het nieuwe
systeem geweest. De Xtra card wordt afgeschaft, wordt vervangen door de Union card
voor studenten en door de campus card voor niet studenten. Prijzen kunnen
teruggevonden worden op de website van de SU.
Voor studenten die maar één stijl dansen veranderd er niets. Voor externe leden zal het
duurder worden. Het is nog onbekend of de splitsing van salsa en stijldansen
doorgevoerd zal worden.
Voor 4 happy feet: de kaart is nog niet helemaal rond, maar de methode voor het
inschrijven gaat via de Student Union site. Daar moet er opgegeven worden dat iemand
lid wil worden bij 4 happy feet. Nadat dat gebeurt is, moet er betaald worden. Maurice
heeft een A4 tje gemaakt waar ons contributiesysteem uitgelegd wordt. Dit is
doorgegeven aan de makers van het systeem. Morgen, 26 juni 2014 is er weer een
demonstratie van het programma en de maker zal dan terugkoppelen of ons contributie
systeem geïmplementeerd kan worden. Maurice zit er bij vanuit de WebCie.
Tineke: Mocht het systeem niet geïmplementeerd kan worden, zal de SU kijken wat er
voor ons geregeld kan worden.
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-

Frank: Uit de verengingsheffing zal ook een deel terugvloeien naar 4hf, rond 200€.
Misschien moeten we dan maar de contributie omlaag halen?
Anne: Als er meer bekend is, dan informeren we hierover en dan zal er eventueel een
ALV moeten komen over de nieuwe contributies. Binnen het nieuwe systeem moeten
ook de contributies lopen, wij moeten zien hoe wij onze contributies daar in kunnen
zetten, dat is nog niet besloten.

-

Er zal overlegd moeten worden wie er 26 juni 2014 bij de bijeenkomst aanwezig kan zijn.
Tineke en Maurice zullen er ook zijn. Jarka wil ook gaan.

-

Maurice: In de boekjes zit geen afkortingenlijst. Volgende keer wel weer doen voor
mensen die daarmee niet bekend zijn.

-

Jelle Jan: ETDS Pinksteren en herfst: Het is nog niet bekend wie dat wil doen.
Kaiserslautern is aan het kijken of het bij hun kan. Wil er iemand bij ons lid worden van
een organisatiecommissie?
Voor iedereen die het leuk lijkt, er kan een mail gestuurd worden met informatie.
Frank: Een soort Euregio organisatie zou misschien kunnen. Enschede, Münster, Bonn, en
zo voort met elkaar. Twentehallen als locatie kan altijd.
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3)

Frank: Waren Apollo en VC uitgenodigd voor de ALV?
Geen antwoord gekregen van Apollo en VC, ze zijn wel uitgenodigd.

Vaststellen van de agenda

25
De extra punten die door de ALV aan de agenda zijn toegevoegd, zijn
Punt 5:
Punt 6:
Punt 7:
Punt 8:
Punt 9:

30

Voortgang bestuur
Chargering
Notulen
Financiële update
SSDN

De agenda is vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen.
35
4)

40

Ingekomen post
-

Brief van de Raad van Wijzen (zal worden voorgelezen bij punt 5 voortgang bestuur)

-

Brief van Maurice met informatie betreft de Stichting Studenten Dansen Nederland
(SSND). Maurice leest de brief voor (zal worden voorgelezen bij punt 9)
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5)
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(Ter informatie) Functioneren bestuur
- Emilie leest de brief voor. Strekking van de brief gedateerd op 18 juni.
Naar aanleiding van de vorige ALV van 19 februari jongstleden, willen wij graag de ALV
op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken. Er is afgesproken met het bestuur
dat er beter gecommuniceerd zou worden met de RvW, daarnaast hebben wij zeven
bestuursvergaderingen bijgewoond om deze effectiever te laten verlopen.
Door de nieuwe secretaris is beter contact met de RvW onderhouden. Deze verandering
was helaas van korte duur door een groot communicatie probleem binnen het bestuur.
Wij zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat, door het niet naar behoren functioneren
van de voorzitter, de bestuurszaken in het algemeen niet naar behoren worden gedaan
en het bestuur onvoldoende heeft geleerd van hun bestuursjaar.
Wij willen dan ook het volgende voorstel aan de ALV voorleggen: komende bestuurders
worden naast een bestuurder van bestuursjaar 2013-2014, door minstens één ander
oud-bestuurder met soortgelijke functie ingewerkt. Dit stellen wij voor omdat wij bang
zijn dat er een te groot kennisverlies optreedt om voor het komende bestuur naar
behoren te functioneren.
-
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-

25

30

Jelle kan zich erin vinden en begrijpt wat er in de brief staat.
Maarten kan zich er ook in vinden. Tijdens de vergaderingen met de RvW verliep het
beter.
Martijn: Wie is dan om ons in te werken?
Emilie + Véronique: Wij zijn er ook nog en andere oud bestuursleden.
Frank: Ik waardeer deze brief van de RvW om de ALV op de hoogte te stellen. Wat
gebeurt er met Kuno? Hij is onder voorwaarde gedechargeerd. En wie gaat dan het KB
inwerken want iemand van 3 jaar terug is misschien te oud. Kan het bestuur nog door?
Wat willen jullie dat het bestuur nu nog doet?
Emilie: Ik denk dat er geen verandering plaats gaat vinden. Er zijn ook geen lessen meer.
Anne: Alle activiteiten (ook voor de Kick–in) zijn geregeld. De InCie doet activiteiten,
verenigingskleding is ook geregeld maar dat zal na de vakantie komen.
Merlinde: De RvW zei dat het wel af kan komen, maar jullie zeggen altijd dat jullie het
wel aan gaan passen, maar dan gebeurd er niets.
Véronique: De RvW heeft vertrouwen in het KB dat de Kick-In wel goed komt.
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Jelle: Laatste vraag van Frank: Heeft Kuno alles afgerond? De notulen van voorgaande
ALV’s moesten nog uitgewerkt worden. Die zijn nu uitgewerkt en stukken zijn dus nu wel
aangepast.
Véronique: Tineke en ik hebben het inwerken met Lisa gedaan.
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Wiljan: Er zijn oude stukken op de website. Die laatste stukken zijn uit 2012. De WebCie
zou hierover gaan nadenken.
Jan Jaap: De stukken moeten achter een wachtwoord komen, maar in principe is het
klaar.
Wiljan: Ik vind nog steeds dat het bestuur hier meer achteraan had moeten gaan.
Jan Jaap: De stukken kunnen online maar je kunt ze niet downloaden.
Maurice: Technisch gezien kun je de stukken achter een wachtwoord zetten.
Downloaden duurt ontzettend lang. Het kan pas naar de live website als alles goed
werkt.
Maarten: De oude stukken zijn nog niet gestuurd.
Véronique: AP Lisa: oude stukken verzamelen in een zipbestand en naar de WebCie
sturen.
WebCie: AP oude stukken online zetten voor de volgende ALV.
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(Ter besluit) Chargering bestuur 2014-2015
Martijn: Voorzitter van het Kb
Jarka: Secretaris Kb
Lars: Algemeen lid Kb
Dave: Algemeen lid Kb
Inga: Penningmeester Kb
Het Kb is nu aan het kijken naar de taken die de algemeen leden gaan doen. Eerst was het
extern Lars en intern Dave. Het is nu omgewisseld omdat Dave al eerder contact heeft
gehad met bedrijven en dergelijke.
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Martijn: WB 2e jaars; volgend jaar wordt druk met bestuur en studie en organiseren; hij
zou uit kunnen lopen maar hij heeft vorig jaar de P-activisme prijs gewonnen. Heeft in 8
commissies gezeten. Reis door Europa georganiseerd. AcCie, FotoCie van Isaac Newton,
Messed up- floorbalverenging. Hij is nooit voorzitter geweest, maar bij projecten van
studie is hij wel eens voorzitter geweest. Hij heeft nu voor 4hf gekozen omdat hier
parttime is en hij ernaast zijn bachelor af kan ronden. Hij is 21 jaar oud.
Dansniveau: Niveau D en C gedanst en ook bij SOL, lievelingsdans: Jive
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Jarka: CiT (TOM), 19 jaar oud; Was voorzitter van de GalaCie van 4hf, motivatie voor haar
toekomstige functie: dat ze veel ervan kan leren, eerst wilde ze misschien voorzitter doen
maar nu secretaris, ze houdt heel erg van heel heldere communicatie.
Dansniveau: B gedanst en volgend jaar weer op B dansen, lievelingsdans: RB of CC
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Lars: 2e jaar 20 jaar, ET Saxion, heeft minder ervaring met commissies, maar heeft bij Euros
wat commissies gedaan, hij miste het organiseren heel erg. 4hf trekt hem als verenging. Hij
gaat intern doen. Gisteren was er wat commentaar en misschien is het zo beter.
D-niveau en Salsa 1 gedaan; C niveau volgend jaar, misschien Salsa 2, lievelingsdans: EW
en Salsa slow
Dave: 18 jaar 1e jaar AT student, 2 commissies bij AT, Atek (excursies) bij AT daar was hij
voorzitter, deel van symposie-commissie, ervaring met externe bedrijven
Dansniveau: Hij is nog op zoek naar een danspartner. Wil voor C of B iemand vinden. Heeft
SOND gedanst; lievelingsdans: EW
Taakverdeling:
Intern: De leden actief krijgen/houden, commissies, leden (oude CoCo)  alles wat met
leden te maken heeft
Extern: Danscentrum Dekker, wedstrijden, zalenreservering
Inga: 21 jaar, 2e jaar psychologie, was in de LustrumCie van 4hf, secretaris was ze daar.
Deze keer heeft ze voor penningmeester gekozen  iets anders is wel leuk. Haar vriend
heeft veel ervaring met bestuurswerk daarom heeft ze dan voor penningmeester gekozen.
Dansniveau: B volgend jaar, lievelingsdans CC
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Visie/ideeën voor volgend jaar:
- Frank: Er is nu stijldansen en salsa. Hebben jullie een visie over SOL en 4hf en
Balfolk?
- Jarka: Balfolk zijn een kleine groep van 10 mensen
- Martijn: SOL is een heel hecht clubje en dat gaat waarschijnlijk niet integreren
met het hecht clubje met 4hf.
-  gescheiden houden is beter.
-

15

-
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George: Lars, ga je alle commissies doen?
Lars: Nee, de verdeling is nog niet rond, maar elke bestuurslid krijgt een
aantal commissies
Jarka: Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een aantal commissies en er is
1 iemand die de commissie moet gaan vullen. Dat is Lars.
George: Hebben jullie een idee iets anders te doen dan alle besturen voor
jullie?
Martijn: Ja er zijn al een aantal punten, namelijk: faciliteren bij het zoeken van
partners (drempel verlagen) door middel van een prikbord tijdens de Kick-In.
Lars: Bij de teammatch alle D-ers mee naartoe krijgen, nieuwe leden meer
actief krijgen
Jarka: Het spotlight terugbrengen en website en facebook meer gebruiken,
betere communicatie met meer informatie
Lars: Alle nieuwe leden uitnodigen voor de 4hf-fb-groep.

Oprichting telcommissie: wie zullen de telcommissie zijn. We gaan over tot de stemming.
Emilie en George zitten in de telcommissie.
Jelle schorst de vergadering om 21:13 uur.

30
De vergadering wordt hervat om 21:28 uur.
Wisseling schaduwnotulist: voor de pauze Véronique, na de pauze Tineke
35

Het gaat nu erom wie er aanwezig kan zijn bij de Union Card informatieavond. Jelle zal
aanwezig zijn van het HB en Jarka van het KB. Het is om 18.00uur, de locatie volgt nog.
De telcommissie geeft de uitslag:
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Op enkele van de stembriefjes van Jarka en Inga staat de verkeerde functie erbij, er werd
daarom geteld op de naam. Dit kwam uit, dus we zien geen problemen.

(Ter besluit) Chargering Martijn van Erne als Voorzitter
45
Stemmen door middel van stembriefjes
Voor: 23
Tegen: 0
Onthouding: 0
50
Besluit: Martijn van Erne is wel gechargeerd als Voorzitter per 1 september 2014
5

(Ter besluit) Chargering Jarka van Dijk als Secretaris
Stemmen door middel van stembriefjes
5
Voor: 23
Tegen: 0
Onthouding: 0
10

Besluit: Jarka van Dijk is wel gechargeerd als Secretaris per 1 september 2014

(Ter besluit) Chargering Inga Finkeldey als Penningmeester
15

Stemmen door middel van stembriefjes
Voor: 22
Tegen: 0
Onthouding: 1

20
Besluit: Inga Finkeldey is wel gechargeerd als Penningmeester per 1 september 2014

(Ter besluit) Chargering Dave Vogel als Commissaris Extern
25
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 23
Tegen: 0
Onthouding: 0
Besluit: Dave Vogel is wel gechargeerd als Commissaris Extern per 1 september 2014
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(Ter besluit) Chargering Lars van Ruiten als Commissaris Intern
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 23
Tegen: 0
Onthouding: 0
Besluit: Lars van Ruiten is wel gechargeerd als Commissaris Intern per 1 september 2014

6

7)
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Bespreking notulen ALV
a) (Ter goedkeuring) Notulen ALV 19 februari 2014 (bijlage I, boekje ALV 25-06-2014)
Jelle: Voor inhoudelijke dingen alsjeblieft een mail sturen, nu per bladzijde en regel de
aanmerkingen zeggen.
Tineke: Er is een fout bij het voorwoord: het is lustrum maand, niet lustrum week.
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15

Pagina 6
George: Bij de aanvang staat 19.30 uur, maar het was 20:00 uur.
Pagina 7
Regel 23: Emilie: Puntje RvW: bij de uiteindelijke stukken moet de brief beschikbaar
zijn
Regel 48: Emilie: Willen jullie de vraag aan de RvW toevoegen?
Regel 35-44: George: Het gaat hier om het minder goed functioneren van het bestuur,
dit werd ook benoemd door Apollo. Dit staat naar mijn mening te positief genotuleerd.
Jelle: Ik heb het wel zo geformuleerd.
Véronique: Dat staat in de brief van de RvW, die beschikbaar gesteld moet worden.

20
Pagina 10
George: regel 5: Hoe zit het met de mokken en de slippers?
Frank: De mokken komen wel, de slippers niet, dit is mijn schuld.
25

Emilie: regel 25: Studieverenigingen, dat kan niet kloppen, ik snap niet wat er
genotuleerd werd.
Véronique: Het gaat om de stijldansverenigingen, dat ik de teamcaptains met elkaar in
contact kon brengen, om reclame bij dansverenigingen te maken.

30

Maurice: regel 23: Het gaat om de taken, hier staat waarschijnlijk, is het intussen hun
ding of door het bestuur?
Maarten: Ja dat heeft de salsacommissie gedaan.
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Merlinde: Het is vaak dat er punten niet gedaan zijn. Zijn de vorige notulen wel
verbeterd?
Jelle: Ja, deze zijn veranderd.
Emilie: Het is misschien goed om te doen, de notulen van Kuno zijn nu pas af, dus het
kan wel dat jullie dingen over het hoofd hebben gezien.
Véronique: We hebben de lijst niet letterlijk gezien, maar die was er volgens mij wel,
dit hebben ze toen onderverdeeld.
Frank: Een vorig bestuur heeft een AP lijst gehad aan de hand van de ALV en dit kan
dan de volgende ALV weer behandeld worden. Zo is het voor iedereen helder.
Anne: Lijkt me goed.
Jelle: Gaan we doen.
Frank: Dan komt het ook in ALV boekje, moeten jullie overleggen met de RvW.
RvW: Is goed.
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Pagina 11
Véronique: Hoe gaan de open lessen werken volgend jaar?
Jelle: Gaan wij morgen, 26.06.2014 tijdens de bijeenkomst vragen.
Wiljan: regel 11-12: ik heb een statement gemaakt, waar is de reactie van het bestuur
gebleven?
Jelle: We gaan het terug luisteren en toevoegen.
Pagina 12
Het gaat om de wachtwoorden van het online figuren data base. De wachtwoorden
zullen naar de leden gestuurd werden.
Emilie: regel 6: Is dit gedaan?
Tineke: Ja het is verstuurd in de informatie mail.
Emilie: regel 30: Zijn er nog dingen geregeld door de AcCie?
Maarten: Het is vanwege tijdsdruk niet meer gebeurd.
Emilie: Zijn er enthousiaste leden voor volgend jaar, die wel doorgaan?
Maarten: Ik zal het er met hun over hebben.
Lars: Kunnen ze gewoon door?
Emilie: De GalaCie en de Teammatch zijn incidentele commissies, de rest zijn
doorlopende commissies.
Wiljan: regel 27: Ik bedank Emilie voor de microfoon. Uit de context wordt niet
duidelijk waar het over gaat. Ga dit alsjeblieft toevoegen.
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Wiljan: regel 36: Voortouw nemen in de AcCie voor de kick-in en kijken of iemand
doorgaat.
Maarten: We zullen de huidige AcCie leden vragen.
Martijn: Waarom is het wenselijk dat er iemand doorgaat?
George: Er is dan geen documentatie verlies.
Frank: Weten jullie wat je te wachten staat?
Véronique: We hebben bespreking gehad met RVW, KB en HB.
Pagina 13
Maurice: regel 25: hier gaat het over de frequentie van het updaten van de website. Er
zijn geen recente berichten.
Jelle: Er is inderdaad niet frequent genoeg geüpdatet, afgelopen maandag zijn de
lectures op de website gezet.
Maurice: Voor nieuwe leden is een website heel belangrijk. Hadden wij als
lustrumcommissie over de Open Drienderlose Kampioenenschappen moeten
schrijven? Daar kan je over twisten.
Frank: Er moet ook het lustrum overzicht aangeleverd worden.
Maurice: Men kunt het faken met data van het verleden.
Merlinde: regel 29: Ik mis het antwoord op de vraag.
Jelle: Het wordt terug geluisterd en aangepast.
Véronique: De Kasco is er nu weer niet. Advies aan het KB: zorg ervoor dat de Kasco
meer betrokken is.
Martijn: Moeten ze bij de ALV zijn of zijn er nog meer dingen?
Véronique: Ze zijn gewoon niet echt betrokken. Ze doen waarschijnlijk goed werk,
maar ze leggen niet hun verantwoordelijkheid af aan de ALV.
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Pagina 14
Frank: Hoeveel actieve leden hebben we op dit moment?
Maarten: Dat weet ik niet precies, er staat een overzicht op de website, rond 30 zijn
het.
Maurice: Weet je hoe dit moet aanpassen?
Véronique: De site is niet up to date.
Pagina 15
Wiljan: Hoe zit het met de bata? Wie heeft er meegedaan?
Maarten: Maarten, Nesha en Stefan hebben meegedaan van 4 happy feet. Wij hebben
net niet genoeg etappes kunnen vullen, daardoor werden we niet opgenomen in het
klassement. Wij hadden een Facebook groep opgericht met Nijmegen en Maastricht
en de samenwerking was goed. Het was een leuke activiteit.
Wiljan: Het heeft dus 100€ per persoon gekost?
Maarten: Ja.
Frank: Ik ben met Maarten eens en vind het een leuk initiatief dat we het met
meerdere verenigingen gedaan hebben.
George: Ik zag ons niet in de uitslagenlijst terug, hoe kan dat?
Maarten: Wij hebben niet genoeg etappes binnen de limiettijd gerend om in het
klassement te komen.
Wiljan: Jullie moeten de opmerking toevoegen dat het drie en vier jaar geleden is
gelukt om een volledig bata team uit alleen mensen van 4 happy feet samen te stellen.
Je moet er op tijd mee beginnen.
Martijn: Hoe willen we het opstellen? Alleen onze vereniging of meerdere
verenigingen?
Frank: Meerdere verenigingen is wel leuk, jullie moeten kijken wat jullie willen.
Jelle Jan: Het is heel leuk maar niet makkelijk.
Merlinde: Het verleden geeft geen garantie voor de toekomst.
George: Je moet de lopers vragen voordat ze bij een ander team opgegeven hebben.
Emilie: Er waren jaren dat er een commissie was, daar is het wel gelukt, en als er geen
commissie was, is het niet gelukt. Dus zorg dat je een commissie hebt als je het wil
doen.
Véronique: regel 5: er is een ‘dansen’ te veel.
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Emilie: SOND: dit jaar hebben we niet zo veel gedanst. Keith en ik waren het enige
koppel die meededen. Voor het komend bestuur vragen we een duidelijker systeem,
duidelijk qua betaling. Ik ben bereid om contact met de dansschool op me te nemen.
Elk jaar een ander gezicht is niet bevorderlijk misschien voor zo’n hechte club.
Dave: Bedankt, we zullen het volgend jaar zeker ernaar kijken.
Maarten: regel 9: De spiegels bevallen?
ALV: Ja prima.
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Pagina 16
Frank: regel 42: Over de ‘flinke daling’ van het ledenaantal zijn we er keihard overheen
gegaan? Het KB kan tijdens de Kick in actie ondernemen om de ledenaantal weer op
peil te nemen en te krijgen.
Véronique: Niveau D stond ook niet meer vol.
Frank: Ga lekker flyeren en ga actief op zoek.
Véronique: regel 6: Hier ging het over schoenen en dat ik het hergeformuleerd wil
zien, is dit gebeurd?
Jelle: Gaan we nakijken.
Maurice: regel 19: UT logo staat niet op de vesten had je subsidies kunnen aanvragen
voor de trainingsbroeken? Kan dit in het algemeen draaiboek opgenomen worden?
Hebben jullie de tip ook gebruikt?
Anne: Ja, en ja die tip hebben we zeker gebruikt! Op een broekspijp staat 4 happy feet
en op de andere pijp het logo van utwente.
Dave: Heb je de subsidieaanvraag ook gedaan?
Anne: Dat ga ik doen ja.
Pagina 17
Jelle: regel 12: verwijzing naar bijlage 3 zullen we aan het eind van de notulen
behandelen.
Maurice: regel 29: de formulering ‘ter goedkeuring’ is eigenlijk ‘ter informatie’ maar
kijk maar hoe je dit wil hebben.
Frank: Het zo geagendeerd, dus het kan niet veranderd worden.
Maurice: Wat ik had willen zeggen is de SSDN functioneert niet naar behoren door de
verdeling van de bestuursleden over het hele land.
Pagina 19
Maurice: Bij de rondvraag staat helemaal niets, maar bijvoorbeeld een drankje of dank
betuiging kan er wel gedaan worden.
Jelle: Gaan we doen
Frank: Kunnen we de zalenreserveringen leuker maken? Het is te oren gekomen dat
foton een boeiend systeem is. Er werd een lijst aangeleverd met namen bij instantie
als Mark en Jolinde ed, wie een zaal mag reserveren. Bij ons mag het alleen de extern
doen.
Dave: Gaan we doen.
Frank: Mark gaat het horen, wij mochten het nooit doen. Nu mogen zij, dan mogen wij
ook.
Frank: regel 31: vergadering wordt geschorst, niet gesloten.
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Pagina 25 bijlage III zijn er nog opmerkingen over?
Frank: Kijk niet alleen naar wat je hebt ervaren voor het jaarverslag. Kijk wat je
leerdoel was en hoe je het in de toekomst beter wilt doen.
Wiljan: Met wisselend resultaat geslaagd is raar, iets veranderen aan deze regel.
Maarten: Met wisselend resultaat volbracht?
Wiljan: Ja is prima.

50
De notulen worden goedgekeurd door Jelle met de voorgestelde wijzigingen
10

b) (Ter goedkeuring) Notulen ALV 14 maart 2014 (bijlage II, boekje ALV 25-06-2014)
Pagina 23
George: vanaf regel 40: hier gaat het over de discussie dat iemand gemachtigd is, werd
er iets mee gedaan? In het HR opnemen?
Jelle: Hier is nog niets voor gedaan. Gaat op het actiepunten lijstje komen.

5

Pagina 24
Frank: Kuno heeft zijn taken volbracht en is dus officieel gedechargeerd.
Jelle: We gaan het toevoegen aan de mededelingen.

10

De notulen worden goedgekeurd met de voorgestelde wijzingen.
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(Ter informatie) Financiële update
Anne: Algemene opmerking: er staan nog een paar kleine foutjes in de financiële update.
Dat vind ik jammer om dat op te merken over mijn eigen stukken. Ik zal er goed opletten
bij het maken van de volgende stukken.
Véronique: Kunnen we even alles langs gaan.
Anne: Het is nu boekje 19
Frank: De balans 31 september?
Véronique: Er is geen 31 september.
Anne: Het moet 1 september zijn.
Emilie: Ik vindt het knap van Anne dar hij de schuld op zich neemt maar als jullie allemaal
elkaars eindstukken doorlezen hadden jullie veel meer fouten kunnen voorkomen.
Anne: Zijn er verder vragen?
Frank: Post 100 pagina 27: 1400€ in de kas, is het nog steeds zo veel?
Anne: Nee, het is nu rond 600€.
Frank: Dat is veel, toch?
Anne: Ja maar goed, voor workshops om de mensen direct uit te kunnen betalen.
Frank: Waar is het geld heen?
Anne: Betaling van de zaal van het gala, het kamp, grotere activiteiten.
Frank: Post 115 spaarrekening 3000€ gekelderd. Waar is het?
Anne: Het is voornamelijk voorschotten voor kamp, gala e.d.. Staat nog op te ontvangen
bedragen.
Frank: Post 192.0 wat moet daar staan?
Anne: Daar staat gewoon 0
Nog te betalen is voor binnen de vereniging crediteur en debiteur buiten de vereniging.
Merlinde: Post 193 stond op 0 en is nu 1700 waar komt dat vandaan?
Anne: Van het kamp en een paar open staande gala dingen die nu zijn geïncasseerd.
Frank: algemeen: super goed dat de update er is. Vind ik tof. Vroeg me af bij Post 400.6
pagina 2?
Anne: De InCie uitje staat er nog niet bij.
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Frank: MuCie: Post 414: klopt dit?
Emilie: Post 472 is voor batterijen e.d. beide posten nu 25euro
Frank: Dit is onvoorzien, geef je dat nog uit?
Anne: Ik kan dat gebruiken voor bijvoorbeeld korting op trainingsbroeken.
5
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Anne: Post 417.0 De workshops zijn 20€ hoger uitgevallen, er waren meer workshops en
lectures. Maar de workshops waren onderverdeeld onder andere onder de lustrumweek.
Frank: Michal Drha komt er nog bij?
Anne: Ja.
De bata eindbedrag is 340.46€.
De Galakosten zijn hoger uitgevallen, omdat Apollo geen subsidie heeft verleend omdat
volgens Apollo het gala niet open genoeg voor mensen buiten de vereniging was.
Jarka: Niet open genoeg voor andere UT verenigingen.
Maurice: De studiereis van SHOT kreeg wel subsidies?
Frank: Inderdaad. Misschien kan men zoiets bespreken op de AV van Apollo.
Emilie: Maar niet de komende AV, momenteel is er geen goede band tussen Apollo en 4
happy feet.
Maurice: Het KB kan bijvoorbeeld de RvW of iemand die er geweest is meenemen naar de
AV van Apollo, om ervaren 4 happy feeters mee te nemen.
ALV: Ja.
Emilie: Hoever is de InCie met de kosten?
Frank: Wij hebben een Incie lecture gepland, wij verwachten dat we op de 300€ komen.

25

Frank: Post 800.1: Wat is met het resterende bedrag?
Anne: Er zijn een paar jaarleden die nog niet geïncasseerd zijn, dat moet nog per hand
gedaan worden.
Emilie: Lukt het nog voor de zomer?
Anne: Ja, ik ben ermee bezig.

30
Véronique: Heb je een idee wat de broeken kosten en hoeveel korting jullie krijgen?
Anne: Waarschijnlijk 19€ per stuk en we kunnen ze waarschijnlijk aanbieden voor 17,50€.

35

40

45

Anne: Post 800.3: Ook bij donateurs zijn de betalingen in natura gedaan.
Frank: Hebben ze het allemaal gedaan?
Anne: Ja.
Emilie: Willen jullie in het jaar boek opnemen dat ze workshops hebben gedaan?
Anne: Ja zullen we doen.
Frank: Post 060: 1900€ winst en je denkt dat het veranderd. Wat bedoel je met regel 4
saldo als bovenstaand vermeld? Is dat 614€ verlies?
Anne: Ik duidde op verlies van begroot. Vastgesteld waren rond 500 of 600 euro verlies.
Frank: Eerder richting 0?
Anne: Ik denk dat we verlies gaan draaien.
Frank: Okay, dan hoeven we het niet meer te doen.
Anne: Ik ga de financiën van mijn boekjaar inzichtelijker maken.
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9)

SSDN
Maurice leest de brief voor.
Opname voor SSDN bestuursleden
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Frank: Is deze brief gelezen en gesteund door het huidig ingeschreven stichtingsbestuur?
Maurice: De kascontrole wordt uitgevoerd door Eindhoven en Rotterdam. Zij hebben geen
actieve vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur.
Frank: Wat is met Nijmegen?
Maurice: Inhoudelijk weet ik noch het stichtingbestuur hoe dit in elkaar steekt. Daarover is
vorige week donderdag contact opgenomen met Nijmegen. Daarover heb ik niets meer
gehoord. Contact loopt met de voorzitter.
Frank: Wat wil je weten?
Maurice: Meer een mededeling. Zonder dat het verdwijnt. Het is niet realistisch om het
vort te zetten.
Frank: Wacht de SSDN op informatie over wat 4 happy feet doet?
Maurice: SSDN wacht niet op voorstellen. NTDS Groningen 2015 is bezig onder een andere
manier te doen.
Frank: We concluderen dat de SSDN voorbij gaat op de ALV van 4 happy feet is genomen
zeggende dat wij tegen een liquidatie zijn jij in geval van liquidatie jij met bestuur mee
tegen 4 happy feet
Maurice: In persoon respecteer ik wat de ALV zegt. Belangrijkste zelf is dat je iets
overkoepelend kan houden maar op deze manier hoe het nu gaat niet realistisch is.
Frank: Ik snap je positie. Als een liquidatie niet nodig is dat we geïnformeerd worden. Als
liquidatie ingesteld wordt melden aan ALV
Maurice: Neemt iemand mijn plekje over? Het is niet meer dan reëel dat de plannen
worden uitgevoerd.

30

35

Jarka verlaat de vergadering om 23.13uur
Brief duidelijk terug komen besluiten fiat geven in spirit van 4 happy feet te handelen en te
informeren
Maurice: Lid van het bestuur ook.
Jelle: Ook.
ALV: Ja

10) W.V.T.T.K.
40
Er wordt voorgesteld om de actiepuntenlijst een keer voor te lezen, maar de ALV kiest
ervoor om dit niet te doen.
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11) Rondvraag
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Jelle: Ik wil graag nieuw bestuur geluk wensen voor het nieuwe jaar, gefeliciteerd!
Bedankt aan de ALV voor de kritische vragen.
Maarten: Ik wens jullie heel veel plezier en leerzaamheid. En ik wil jullie uitnodiging om
een biertje te drinken in de Vestingbar.
Anne: Gefeliciteerd en wat ook impliceert door Maarten wil ik jullie van harte uitnodigen
om een biertje te drinken in de Vestingbar,
Tineke: Van harte gefeliciteerd, jullie hebben veel informatie verkrijgen, neem alles mee.
Véronique: Succes gewenst en als jullie vragen hebben weten jullie ons te vinden.
Emilie: Nieuw bestuur: succes gewenst en oud bestuur succes met stukken schrijven.
Maurice: Dank jullie wel, heel veel succes, en tot September.
Jan Jaap. Nieuw bestuur veel succes en oud bestuur ook veel succes gewenst.
Merlinde: Nieuw bestuur leuk dat jullie daarbij zijn, jullie waren heel inspirerend.
Jelle Jan: Heel veel plezier en succes, oud bestuur bedankt en veel succes.
Wiljan: Aankomend bestuur, heel veel plezier en succes maak gebruik van de informatie
een aanwijzingen, oud bestuur bedankt voor alles wat is gedaan en hoeveel uren er
ingestoken zijn.
George: Nieuw bestuur veel succes en bedankt voor het voorstellen. Nog een vraagje:
Tijdens het lustrum waren er allerlei borrellocaties voor 4 happy feet, wat is de locatie
geworden?
Frank: Er is nog geen borrellocatie vastgelegd. Nieuw bestuur heel veel succes en plezier.
George: Er werd door Jelle geen welkom geheten.

25
Dave verlaat de vergadering om 23.25

30

Frank: Het theatercafé moet misschien bij de Apollo AV besproken worden. Het wordt niet
klantvriendelijk ervaren. Er zijn lange wachttijden, het is altijd rommelig en super traag.
Er waren mensen die hebben aangegeven waarom je sleutels bij je houdt, het is voor
iedereen vervelend dat mensen de les in komen en de les in moeten om sleutels te
verkrijgen.
Maarten: Dit is de initiatief van de portier.
Frank: Het is een slechte ontwikkeling.

35

40

Martijn: Wij hebben veel informatie verkregen en gaan ze goed mogelijk opnemen, wij zijn
heel blij met alle positieve reacties, hopelijk gaan wij alles met wij diezelfde motivatie
voortzetten.
Lars: Dank jullie voor de felicitaties ik ben blij met alles, succes met de laatste weken aan
het oude bestuur.
Inga: Ik heb veel zin in en ik ben er heel enthousiast in.
Lisa: Heel veel plezier en succes, en verder heb ik niks toe te voegen.
12) Sluiting

45
Jelle bedankt de ALV en sluit de vergadering om 23.32 uur.
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