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Voorwoord

5

10

Voor jullie liggen de stukken voor de Algemene Leden Vergadering van 25 mei aanstaande. Aan het
eind van het dansseizoen is het tijd om vooruit te kijken. Zo zal het kandidaatsbestuur zichzelf
presenteren en wordt er een nieuw bestuur voor het seizoen 2011-2012 gechargeerd. Ook zijn er
wederom een aantal slordigheden in het Huishoudelijk Reglement opgevallen die wij graag willen
corrigeren.
Met nog enkele activiteiten in het vooruitschiet, is de ALV van 25 mei niet het eindpunt van het
seizoen. Zo is er op dinsdag 31 mei het afdansen, waar de voetjes goed van de vloer zullen gaan, op
woensdag 8 juni het Salsa eindfeest in Xotix, het ETDS in Eindhoven in het pinksterweekend en een
actieve ledenuitje om alle actievelingen binnen de vereniging te bedanken voor hun inzet dit jaar.
Het bestuur van 4 happy feet wil alle leden veel plezier wensen met de laatste lessen van het
seizoen, dat het maar een knallende zomer mag worden en tot volgend jaar!

15

Frank Halfwerk
Daphne Huizing
Véronique Wendt
Wiljan Harder
Emilie Klaver

20

25
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Agenda
Locatie: Vergaderzaal 3, De Vrijhof te Enschede
Tijd: 19:30 uur
1. Opening
5
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
10

4. Post
5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 2 februari 2011
(Zie Bijlage I)

15

6. (Ter besluit) Decharge kascommissielid
7. (Ter informatie) Voorstelrondje kandidaatsbestuur 2011-2012
8. (Ter besluit) Chargering bestuur 2011-2012

20
9. (Ter goedkeuring) Voorstel voor wijzigen bijlage Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk
Reglement
(Zie Bijlage II)
25

10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting

30
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Bijlage I - Notulen ALV 2 februari 2011
Locatie: Vergaderzaal 3, De Vrijhof te Enschede
Aanvang: 19:30 uur
5

Aanwezig: Frank Halfwerk (voorzitter), Véronique Wendt (notulist), Emilie Klaver, Wiljan Harder, Thijs
Timmer- van der Stam, Jan Jaap Kempenaar, Tamara Mesman, George Onderdijk, Wendy Dankers,
Renske de Leeuw, Simone Boerema, Dorien Meijer Cluwen, Jurgen Klein (Cultuurkoepel Apollo)
13 aanwezigen, waarvan 12 stemgerechtigden plus 5 machtigingen.

10
Afwezige bestuursleden: Daphne Huizing i.v.m. stage, Irana Denissen i.v.m. gezondheidsredenen
1. Opening
Frank opent de vergadering om 19.35 uur.
15
2. Vaststellen van de agenda
Er worden geen agendapunten toegevoegd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

20

25

Afmeldingen:
Roel Metz, Karin Sloove, Jeanine van der Hoek, Auke Been, Bjorn Esken, Mark Timmer- van der Stam,
Lina Baranowski, Mariel Elshof, Fenna Janssen, Randy Klaassen, Maarten Eykelhoff, Laura Vos, Marit
Hoekman, Irana Denissen en Daphne Huizing.
Machtigingen:
Lina Baranowski machtigt Wendy Dankers voor alle agendapunten.
Kristin Seeger machtigt Véronique Wendt voor alle agendapunten..
Keith Davelaar machtigt Tamara Mesman voor alle agendapunten.
Niels Visser machtigt Frank Halfwerk voor alle agendapunten.
Mark Timmer - van der Stam machtigt Thijs Timmer - van der Stam voor alle agendapunten.

30
3. Mededelingen
35
-

40
-

45

-

Onze excuses voor het feit dat de regelnummers missen en dat de locatie gewijzigd is.
Een weekend na het NTDS (5 maart) komt er een open auditie voor het lustrum van de
UT voor iedereen. 4 happy feet gaat in samenwerking met de ACCU aan het lustrum van
de Universiteit Twente meedoen.
Linda Zandt – Sloot is momenteel zeer druk met haar teamcaptainschap en heeft zich
daarom teruggetrokken van de ETDS organisatie. Twee personen zijn te weinig om het
ETDS te organiseren, daarom wordt er nu nog iemand gezocht die wil helpen
 Wendy Dankers is hierin geïnteresseerd en gaat hierover nadenken.
Daphne is afwezig i.v.m. haar stage in Alkmaar waardoor ze niet voor één avond terug
naar Enschede kan komen.
Irana is afwezig i.v.m. gezondheidsredenen
Jurgen Klein, voorzitter van Apollo, wordt welkom geheten.
Spelfouten mogen gemaild worden naar de secretaris (bestuur@4happyfeet.nl).
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Simone moet om 21.30 uur vertrekken.
Dorien moet om 20.45 uur vertrekken.
4. Post
5

Ingekomen stukken:
Brief van de Kasco (wordt voorgelezen bij punt 7)
Brief van Irana wordt voorgelezen door Emilie. (Bijlage I)
5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 22 september 2010 (Zie Bijlage I)

10
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
6. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 15 december 2010 (Zie Bijlage II)
15
-

20

Simone vindt het gek dat er nu onverwacht € 500 moeten worden uitgegeven voor het
ETDS.
Frank zegt dat elke vereniging een eigen bijdrage moet leveren en dat bij de afgelopen
ALV hierover is gesproken. Er wordt nu niet meer gestemd en bij de vorige ALV is er
geaccepteerd dat de vereniging nu € 500 moet uitgeven.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
7. (Ter goedkeuring) Financieel halfjaarverslag 2010-2011 (Zie Bijlage III)
25
De brief van de KasCo wordt voorgelezen door Emilie.
Pagina 28 Beginbalans
30

35

40

45

-

Tamara vraagt hoe het kan dat iedere balans altijd de twee dezelfde bedragen hebben.
Simone zegt dat dit altijd zo is en dat kleine verschillen met het eigen vermogen worden
verrekend.

Pagina 27/ 28
- Jurgen vindt het raar dat er een zo groot verschil is tussen de beginbalans en de
eindbalans.
Frank zegt dat dit vooral komt doordat de contributie nog niet geïnd is en het gala door
de meeste leden nog niet betaald is.
-

-

Thijs: Waarom zijn er geen salsaworkshops gegeven?
Frank zegt dat die in maart georganiseerd worden.

Punt 471: Apparatuur
Simone vraagt wat de plannen zijn voor het aanschaffen van nieuwe appartuur. Hoe veel
geld wordt daaraan uitgegeven?
Frank zegt, dat het bestuur in overleg is met Vrijhof Cultuur en Vrijhof Techniek en dat er
waarschijnlijk iets geregeld kan worden dat dan onder de parapluregeling valt.
De parapluregeling betekent, dat 4 happy feet nieuwe apparatuur koopt, deze wordt
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mede gesubsideerd door VC. Deze apparatuur wordt eigendom van VC als 4 happy feet
ooit een keer failliet gaat.
Wiljan zegt dat VT momenteel bezig is met het maken van een offerte.
5

-

Thijs vraagt of er nog geen factuur is ontvangen van de Spotlightredactie voor de
“Spotlight”. Deze is wel door Mark opgestuurd, volgens Thijs.
Frank zegt dat de KasCo deze factuur dan al gezien moet hebben, maar dat het bestuur
nog geen factuur gezien heeft. Daarnaast heeft Xerox ook nog niets opgestuurd.

10

-

Thijs vraagt of het Infoboekje nou ook onder de post “Spotlight” valt.
Frank antwoordt dat dat inderdaad toen bij het bespreken van de begroting is
afgesproken.

-

Renske vraagt of er nieuwe boxen voor de laptop gekocht worden voor het geval dat we
in het Atrium zitten?
Frank zegt dat dat inderdaad het geval is. Er wordt naar nieuwe boxen gekeken.

-

Simone vraagt of VC ook recht heeft op de apparatuur als 4 happy feet niet failliet gaat
en we de apparatuur via de parapluregeling kopen.
Frank zegt dat dat niet het geval is.

15

20

25

Pagina 34:
- Simone vraagt of de leden die een Xtra-cardboete gekregen hebben, deze ook
daadwerkelijk overmaken.
Frank zegt dat er tot nu toe drie leden zijn die een boete gekregen hebben en dat we al
contact hebben met twee. Eén zegt, dat hij het aan het einde van de week over gaat
maken. Één van hen zit nu in Turkije en een heeft nog niet geantwoord.
De machtigingsformulieren zijn nu zo aangepast dat de boete gewoon kan worden
afgeschreven.

30
Het financieel jaarverlsag wordt goedgekeurd.
8. (Ter goedkeuring) Secretarieel halfjaarverslag 2010-2011 (Zie Bijlage IV)
35

Er wordt een powerpointpresentatie gehouden over de uitvoering van het beleidsplan tot nu toe
door Frank (Bijlage II).

Pagina 35
40

45

Website:
- Simone geeft aan dat het onderhoud van de website niet door iemand van het bestuur
gedaan moet worden en het daarom niet noodzakelijk is, dat er een bestuurslid in de
WebCie zit.
Frank en Emilie zeggen dat het wel handig is als er iemand van het bestuur in de WebCie
zit omdat dan de agenda snel geupdated kan worden en belangrijke dingen gelijk op de
website kunnen komen te staan.
-

Wiljan bedankt de WebCie voor hun goede werk tot nu toe.

50

~8~

Agemene Leden Vergadering 25-05-2011
-

Jan Jaap geeft aan dat het handig is als de datum van publicatie bij de teksten gezet
wordt.

-

Renske geeft aan dat de ALV locatie en tijd niet op de agenda van de website stond.

5

10

Pagina 37:
Schoenenverkoop:
- Simone geeft aan dat er volgend jaar waarschijnlijk niet even veel schoenen verkocht
zullen worden en vraagt of wij ook bij de salsa schoenen aan hebben geboden.
Frank geeft aan dat dat het geval is.
Alumni-mailing-lijst:
- Frank geeft aan dat we de leden die volgend jaar oud-leden zijn in een alumnimailinglijst
willen zetten.

15
-

20

25

30

35

Wendy vraagt of het huidige bestuur het beleidspunt alumnilijst aan het nieuwe bestuur
mee willen geven.
Frank zegt dat wij dit willen en dat wij hen daarbij gaan helpen.
Simone zegt dat oud-leden nu nog steeds bereikbaar zijn en het nu niet te laat om de lijst
alsnog in te voeren. Commissies kunnen dan ook oud-leden mailen voor activiteiten zoals
het gala.
Frank zegt dat het de bedoeling is dat we dan het gehele jaar door updates sturen naar
deze oud-leden.
Dorien geeft aan dat Lina waarschijnlijk wel e-mail-adressen van oud-leden heeft.
Frank geeft aan dat we nu niet meer met de lijst beginnen omdat we daar te weinig tijd
voor hebben en dat we het wel met het nieuwe bestuur zullen overleggen.

Pagina 40:
- Simone zegt dat zij graag een kwantitatieve weergave wil hebben van het aantal weken
dat er voor een activiteit gepromoot moet worden in plaats van “de commissie is
geadviseerd eerder te beginnen met promotie”.
Dit zal voortaan gedaan worden.
Pagina 41:
- Renske zegt dat de PRET is afgesloten, maar er geen evaluatie is opgenomen in het
halfjaarverslag.
Frank geeft aan dat dit in het eindjaarverslag komen zal.
Het secretarieel halfjaarverslag wordt goedgekeurd.

40
9. (Ter besluit) Decharge Irana Denissen als penningmeester van 4 happy feet
Er wordt per hand gestemd. Irana Denissen is unaniem gedechargeerd.
45
 Besluit A: Irana Denissen is gedechargeerd als penningmeester.
10. (Ter goedkeuring) Voorstel voor wijzigen bijlage Huishoudelijk Reglement (Zie Bijlage V)
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BijlageV: Huishoudelijk Reglement
Artikel 2.3 Vrije bestedingsruimte commissies

5

‘Dancer-redactie’ wordt gewijzigd in ‘Spotlight-redactie’
‘Technische Commissie’ wordt uit het artikel gehaald i.v.m. opheffing lang geleden
Tevens wordt het laatste opsommingsteken •(opmaakfout) verwijderd
Artikel 2.3 luidt dan:
 Muziekcommissie: € 22,50
 Spotlight-redactie: Vrij binnen het budget1
 Instructiecommissie: Volledig op budget2
 Activiteitencommissie: € 22,50 per activiteit
 Introductiecommissie: Volledig op budget2
 Galacommissie: Volledig op budget2
 Wedstrijdcommissie: Volledig op budget2
 Batacommissie: Volledig op budget2
 Teammatch-Commissie: Volledig op budget2
 Webcommissie: Volledig op budget2
1
Vrij binnen het budget houdt in dat een commissie zelf bepaalt hoe het budget wordt
verdeeld over de diverse kostenposten
2
Volledig op budget houdt in dat commissies op grond van een ingediende begroting een
budget krijgen toegewezen, waarna zij deze begroting dienen na te streven.

Er wordt per hand gestemd over de voorstel voor het wijzigen van het HR.
10

0 tegen
0 onthoudingen
17 voor
11. (Ter informatie) Overzicht bestuursbesluiten (Zie Bijlage VI)

15
Pagina 45:
- Wendy vraagt per wanneer de bestuursbesluiten gelden.
Frank antwoordt dat deze per direct geldig zijn.
20

25

30

12. (Ter informatie) Update 3e uur salsa (Zie Bijlage VII)
Pagina 46:
- Renske vraagt of het derde uur dan in het Atrium plaats zal vinden.
Frank antwoordt dat er een gesprek met Hasan is geweest en dat Hasan vindt dat
beginners en gevorderen in de Audizaal kunnen dansen en dat het niet erg is als de
vergevorderen in het Atrium dansen.
Renske vraagt of er mogelijkheden zijn voor een andere dag.
Frank antwoordt dat Hasan dat niet wilde.
Renske vraagt hoe men op de 7 paren komt die dan vergevorderd zijn.
Frank zegt dat dat de huidige gevorderden zijn die dan door zouden gaan.
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-

5
10

15

-

Jan Jaap concludeert dat het komende half jaar het derde uur salsa dan in het Atrium zit
en vraagt of het vanaf volgend jaar dan wel in de Audiozaal zal zijn.
Frank geeft aan dat dat niet kan en dat vanaf volgend jaar de beginners en de
intermediate in de Audiozaal zullen zitten en de gevorderden dan in het Atrium zullen
zijn.
Jurgen geeft aan dat er morgen een repetitietijdenoverleg is en dat daar overlegd wordt
wie wanneer in welke zaal zit.
Thijs vraagt of er al een naam van het nieuwe niveau is.
Frank geeft aan dat dat “Beginners”, “Intermediate” en “Gevorderden” zal zijn.
Dorien vraagt of er nog over iets gestemd moet worden.
Frank antwoordt dat dat niet het geval is en dat dit punt alleen ter informatie was. Het
was handig geweest als dat in het ALV-boekje ook boven dit deel gestaan had.

13. W.v.t.t.k.
Er zijn geen verdere punten die behandeld moeten worden.
14. Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

20
15. Sluiting
Frank sluit de vergadering om 20:15 uur.
25

Overzicht besluiten:
Besluit A: Irana is gedechargeerd als penningmeester.
Besluit B: Wijzigingen Huishoudelijk Reglement zie agendapunt 10.
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Bijlage II - Voorstel voor wijzigen Huishoudelijk Reglement en bijlage
Huishoudelijk Reglement

5

Bij het doorlopen van het Huishoudelijk Reglement zijn enkele typefouten en inhoudelijke fouten
opgevallen. Daarom wordt het volgende voorstel gedaan voor het wijzigen van het Huishoudelijk
Reglement en de bijlage ervan.
Huishoudelijk Reglement Artikel 2
‘4 ever happy feet’ is leeg, daarom kan deze zin weggehaald worden.
Artikel 2 luidt dan:
HOOFDACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING

10
De vereniging heeft ten doel het stijldansen te bevorderen onder studenten en medewerkers aan
hoger onderwijsinstellingen in Enschede en Hengelo alsmede het bevorderen van contacten op het
gebied van stijldansen, zowel binnen als buiten de vereniging. (statuten, art. 2.1)
15

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert de vereniging onder meer danslessen en
vrijdansavonden. Hiernaast organiseert de vereniging regelmatig grotere activiteiten.

Huishoudelijk Reglement Artikel 7.4.
‘ Raad der Wijzen’ wordt gewijzigd in ‘Raad van Wijzen’
20
Artikel 7.4 luidt dan:

Samenstelling Raad van Wijzen
25

De Raad van Wijzen mag nooit meer dan drie leden hebben. Leden van de Raad van Wijzen dienen
bij aanstelling lid te zijn van de vereniging. Het is niet nodig dat een lid van de Raad eerder een
bestuursfunctie heeft vervuld.

30

Bijlage Huishoudelijk Reglement Artikel 1.5
‘Technische commissie’ is bij de ALV van 2 februari 2011 in artikel 2.3 uit de bijlage weggehaald,
daarom kan deze ook hier worden weggehaald i.v.m. opheffing lang geleden.
Artikel 1.5 wordt dan in zijn geheel weggehaald en de webcomissie hergenummeerd van artikel 1.6
tot artikel 1.5.

35

40

Bijlage Huishoudelijk Reglement Artikel 5.1
‘Personen die een half jaar lid willen zijn kunnen hooguit op 1 niveau dansen.’
Dit kan gewijzigd worden zodat personen die een half jaar lid willen zijn ook op meer dan 1 niveau
kunnen dansen. In het verleden is deze regel ingevoerd doordat de hogere niveaus te vol raakten.
Afschaffing van deze regel leidt niet tot overvolle niveaus: Het maximum aantal paren per niveau
blijft bestaan en als het niveau vol is, worden geen leden meer toegelaten.

Artikel 5.1 luidt dan:
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Inschrijven
5

Het aanvragen van een lidmaatschap (zie artikel 8) kan op twee manieren geschieden. Ten eerste kan
men zich inschrijven tijdens de eerste drie weken van het collegejaar: de introductielessen. Hiernaast
kan men instromen op een niveau tijdens de rest van het collegejaar. Er moet contributie betaald
worden voor alle niveaus waarop men danst. Men mag zich maar op maximaal drie niveaus
inschrijven, waarvan maximaal twee van dezelfde stijl (stijldansen of salsa).

10
Artikel 5.5 Regeling dubbeldansen
’18 een enkeldanser’ wordt gewijzigd in ‘ een enkeldanser’.
15

Artikel 5.5 luidt dan:

Regeling dubbeldansen
20

Voor het inschrijven op meerdere niveaus moet een voorkeursniveau aangegeven worden, dit niveau
wordt tijdens de inschrijfprocedure hetzelfde behandeld als de inschrijvingen van een enkeldanser.
Voor de overige niveaus is toestemming nodig van de desbetreffende docent en het bestuur, verder
moet er nog plaats zijn op de desbetreffende niveaus na de sluiting van de inschrijvingen tijdens de
introductielessen.
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