Notulen halfjaarlijkse ALV, 27-02-2013
Notulen algemene leden vergadering 4 happy feet
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Datum: 27 februari 2013
Locatie: Vrijhof te Enschede, kleine zaal
Aanvang: 19:30 uur
Aanwezig: Maurice Krielaart (voorzitter), Hanneke Keijzer (notulist 1e helft, schaduwnotulist 2e
helft), Bart Lenderink, Eefke van Eden, Tineke de Vries (schaduwnotulist 1 e helft, notulist 2e
helft), Emilie Klaver, Randy Klaassen, Nicole Rommens, Véronique Wendt, Melanie Lindenberg,
Merlinde Al, Jelle Jan Bankert, Jan Jaap Kempenaar, Sean Stellingwerff, Wiljan Harder, Daphne
Huizing, Frank Halfwerk, George Onderdijk, Mark Kruidenier.
Er zijn 19 aanwezigen, 18 stemgerechtigden. Er zijn 5 machtigingen voor alle agendapunten. Dit
maakt een totaal van 23 stemmen voor de agendapunten 7 en 8.
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1) Opening
Maurice heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20:09 uur.
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2) Mededelingen
Afmeldingen:
Martijn Meefout, Maike Brand, Robert-Jan Doll, Renske de Leeuw en Thomas van den Berg
melden zich af voor de ALV van 27-02-2013.
Machtigingen:
Ruud van Leuteren machtigt Hanneke Keijzer
Keith Davelaar machtigt Maurice Krielaart
Marit Hoekman machtigt Frank Halfwerk
Elisa Reim machtigt Bart Lenderink
Vincent Kroeze machtigt Emilie klaver
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De machtigingen gelden voor alle agendapunten.
3) Vaststellen van de agenda
Er zijn geen extra agendapunten aangedragen, de agenda is vastgesteld.
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4) Ingekomen post
Er is een brief van de KasCo, deze wordt besproken bij de financiële stukken (agendapunt 9).
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5) (ter goedkeuring) Notulen ALV 11 oktober 2012
(Zie bijlage I ALV 27-02-2013)
Frank: In de gehele notulen blijkt mijn verwoording bot over te komen, ik wil hier graag mijn
excuses voor aanbieden.
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Opmerkingen per pagina:
Pagina 4
Regel 45: Véronique: Ik verliet niet de vergadering na de financiële stukken, maar Lina
vertrok.

Notulen halfjaarlijkse ALV, 27-02-2013
Maurice: Oké, dit wordt in de notulen aangepast.
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Pagina 5
Regel 28: Daphne: Ik ben niet aanwezig geweest bij de vorige ALV maar ik begrijp niet alles
wat in het boekje staat, dat zou wel moeten. Waar gaat dit over?
Maurice: Dit ging over de vraag of iemand van het KB zitting nam in de werkgroep voor de
exploitatie van het theatercafé facilitaire voorzieningen. Dit was het geval, ik namelijk.
Pagina 6
Regel 3: Frank: Hoe staat het intussen met de pilot dat de docent door de vereniging zelf
betaald moet worden?
Eefke: Hier hebben wij niets meer over gehoord. Er is momenteel een aanname stop voor
docenten, dus is dit niet meer van toepassing. Mark Weirath is niet aanwezig om toelichting
te geven.
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Daphne: Er wordt verwezen naar bijlage 2, die over het andere boekje gaat. Misschien moet
je dit erbij zetten.
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Er volgt een discussie of alle missende delen aangepast moeten worden of dat vanaf nu te
gaan doen. Hier over wordt gestemd.
Besluit: de oude boekjes blijven beschikbaar dus we gaan het niet aanpassen. In het vervolg
moet er wel beter op gelet worden.
Pagina 8
Regel 13: Wiljan: Op de website mist nog steeds de pagina voor oud-besturen, wordt hier
nog wat aan gedaan?
Maurice: Door tijdsdruk zijn nog niet alle besturen opgenomen. Dit staat wel in de planning,
maar er is nog geen concrete datum wanneer dit geregeld zal zijn.
Pagina 9
Daphne: Komt er een doegroep dit jaar?
Maurice: Ja, maar niet vanuit 4hf. De doegroep van vorig jaar pakt dit op vanuit Apollo. Keith
en de kiddo’s gaan dit leiden.
Frank: Maar de kiddo’s zijn geen lid geworden van 4hf.
Emilie: Nee, maar wel van cultuurverenigingen, dus het gaat vanuit Apollo.
Frank: Heb je al een opleiding waarbij je dit wil?
Maurice: Dit ligt aan Apollo. Ik verwacht Paradoks, omdat de kiddo’s daar ook van zijn.
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Regel 1: Frank: Wie is de opvolger van Linda bij het SSDN en is dit al geregeld?
Maurice: Ik volg Linda op in het bestuur. Ik ben nog niet officieel gechargeerd, maar dit zal
over ongeveer twee week gebeuren. Linda zal dan ook officieel gedechargeerd worden.
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Pagina 10
Regel 4: Daphne: De context mist, waar gaat het over?
Hanneke: Het ging erom dat de toelichting al in het boekje stond en Melissa dit niet wilde
uitleggen. Het ging erom dat de ALV duurder werd dan begroot. Hoe het nu in de notulen
staat, is wel hoe het toen werd gezegd.
Er volgt een kleine discussie of de notulen aangepast moeten worden

Notulen halfjaarlijkse ALV, 27-02-2013
Conclusie: Dit stuk in de notulen kan aangepast worden door te melden dat er een discussie
volgt en de conclusie weer te geven dat de uitgaven per ALV groter waren dan begroot,
waardoor de bestuurskosten hoger uitgevallen zijn.
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Pagina 11
Regel 34: Véronique: Hoe zit het met donateurs en meedoen aan de NADB?
Maurice: Je schrijft je in principe in via de danstrainer. Gert zou een donateur kunnen
aanmelden als hij deze als leerling aanneemt. We hebben hier verder geen overdracht over
gehad.
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Pagina 12
Regel 1, 17 en 42: Frank: Het HR op de website is nog niet gewijzigd.
Hanneke: Het is intussen gewijzigd, maar staat nog niet online.
Véronique: Kunnen deze wijzigingen ook in de notulen opgenomen worden?
Hanneke: Dan wordt het boekje elk jaar dikker.
Maurice: We gaan proberen dit eerder op de site te plaatsen, zodat het voor iedereen
duidelijker is.
Pagina 13
Regel 13: Véronique: Wij vinden het namens de teamcaptains jammer dat Melissa voor
Maastricht uit kwam op het ETDS. Niet vanuit de ETDS commissie. Dit zou ik graag gewijzigd
zien.
Maurice: We gaan dit aanpassen.
Pagina 15
Véronique: Ik zie nog niets veranderd bij Dekker, hoe komt dat?
Jelle Jan: Op Facebook heeft Dekker het al wel over vrijdansavonden in plaats van
trainingsavonden
Emilie: Laten we dit bespreken bij de uitvoering van het beleidsplan.
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Pagina 16
Véronique: We geven alleen schriftelijk updates over het ETDS, geen mondelinge zoals hier
staat.
Hanneke: Ik heb dat letterlijk voorgelezen tijdens de vorige ALV en daar zijn jullie mee
akkoord gegaan.
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Pagina 19
Regel 38: Frank: Er staat alleen genotuleerd dat de InCie meer geld wilt, zonder toelichting. Ik
wil graag dat de toelichting meegenomen wordt.
Maurice: Logische eis.
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Pagina 20
Frank: Jullie wijten in de notulen lagere inkomsten aan het lagere leden aantal. In het
administratief overzicht blijkt niet dat er minder leden zijn. Hoe kan dit?
Maurice: Dit was ten tijde van schrijven nog niet duidelijk. Het vooruitzicht leek lager, dit viel
mee.
Pagina 21
Regel 16: Frank: Er is niet geëist dat de nieuwe kleding 3 jaar mee moet gaat. Het moet
veranderd worden naar functionaliteiteisen.
Maurice: Dat is terecht
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Véronique: Hoe zit het met de workshops van Paris en Anouk?
Maurice: Deze komen er nog aan.
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Pagina 24
Regel 20: Frank: Het blijkt uit deze notulen niet waarom Véronique niet opnieuw
gechargeerd hoeft te worden voor de KasCo.
Maurice: Dit kwam omdat Véronique al lid was.
Frank: Ja maar dit blijkt niet uit de notulen.
George: Is het misschien handig om erbij te zetten welke leden blijven zitten bij een
stemming?
Maurice: We zullen dit meenemen.
Er heeft niemand meer opmerkingen of bezwaar over de notulen
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Voor:23
Tegen:0
Onthouding:0
De notulen zijn goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen
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6) Secretarieel halfjaarverslag
a) (Ter informatie) Commissieverslag
(Zie bijlage II ALV 27-02-2013)
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Pagina 26
Maurice: Nog even een aanvulling over de Spotlight: Renske de leeuw is na de laatste editie
gestopt bij de commissie.
George: Is er al iemand die haar gaat opvolgen?
Maurice: Nee dit is nog niet bekend.
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Pagina 27
Regel 27: Frank: Er staat dat er een inwerkcursus gepland is voor de nieuwe leden van de
MuCie. Gaat dit nog gebeuren?
Emilie: Aan het begin van het jaar was het voor de nieuwe leden en het bestuur lastig om de
muziek te regelen. Intussen hebben ze dit al doende geleerd en lijkt een cursus mij niet meer
nodig.
Frank: Dus iedereen die hier genoemd staat kan zelf een gala cursus draaien?
Emilie: Ja
Jan Jaap: Ik heb een foto gemaakt van het mengpaneel. Zal ik deze daarbij doen ter
informatie? Dan kan iedereen even spieken waar alle kabels moeten.
Emilie: Goed idee.
Véronique: Is het voor komend jaar een goed idee om deze inwerkcursus eerder te plannen?
Emilie: Ja dat was dit jaar ook het plan, maar is er helaas bij ingeschoten.
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George: Bij de AcCie staat dat Tineke en Keith stoppen met de AcCie van afgelopen jaar. Er
waren echter nog meer leden lid vorig jaar en Keith heeft alleen het introfeest gedaan.
Maurice: Vanuit ons bestuursjaar zijn Tineke en Keith de AcCie geweest, vandaar dat wij
alleen hen expliciet genoemd hebben.
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Pagina 28
Véronique: Ik mis de teamcaptains in het commissieverslag.

Notulen halfjaarlijkse ALV, 27-02-2013
Bart: Misten deze de vorige keer niet ook?
George: Dat is inderdaad zo. Deze zou toegevoegd worden.
Maurice: Excuses hiervoor. We gaan kijken dit wel in eindjaar verslag te doen.
5

Eind ter informatie commissie verslag
b) (ter goedkeuring) Administratief overzicht
(Zie bijlage III ALV 27-02-2013)
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Pagina 29
Jelle Jan: Hasan wil het demoteam niet leiden en het zal moeilijk worden een docent aan te
trekken. Is dit ook echt moeilijk gebleken?
Eefke: Ja, er is vanuit Vrijhof Cultuur een stop op het aannemen van docenten.
Maurice: Hasan heeft nog wel een extra uur, wat we eventueel ook aan iemand anders
zouden kunnen geven. Mark Weirath geeft dit uur liever niet aan een selecte groep als het
demo team, maar aan iets waar meer leden profijt van hebben. Wij zijn het eens met deze
redenering.
George: Betekent dit dat het puntje demoteam geschrapt wordt?
Maurice: Zoals het er nu uitziet wel ja.

20

25

30

35

40

Maurice komt terug op de situatie bij Dekker.
Er is met Dekker gesproken over het anders indelen van de lessen. De blokken structuur zal
wel een beetje blijven, maar met kortere blokken. Er is in de vakantie een experiment gedaan
zonder blokken en dat werkte niet.
Emilie: De vakantie is niet de beste tijd voor het experiment, dan zijn er vrijwel alleen
wedstrijddansers.
Maurice: We kunnen dit nog een keer overdoen en de blokken in ieder geval iets korter
maken.
Pagina 30
Jelle Jan: Als je een wedstrijdles gaat organiseren voor het C en D niveau, ga je dan niet weer
naar meer wedstrijdvisie toe?
Maurice: Het is meer om de drempel iets te verlagen voor deze leden.
Emilie: We zouden ook kunnen kijken of we een keer op een andere avond een wedstrijdles
kunnen geven. Dan gaat het niet in plaats van de gewone les.
Frank: Is het dan de bedoeling om daar een soort proefafdansen van te maken?
Emilie: Ik bedenkt dit ter plekke hoor, ik heb het nog niet uitgedacht.
Hanneke: Het is meer de bedoeling om de drempel voor het wedstrijddansen te verlagen
zodat het minder eng is om voor de eerste keer te gaan.
Jan Jaap: Ik weet dat er mensen zijn op D die absoluut geen wedstrijden willen dansen.
Misschien moet je dit dan op een andere dag doen.
Merlinde: Maar dan verhoog je de drempel juist weer, omdat ze dan alsnog apart voor die
wedstrijdles moeten komen.
Maurice: Er zijn verschillende mogelijkheden en we moeten daar eerst goed naar kijken.
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Frank: Ik heb een algemene opmerking. De aanwezigheid van het bestuur tijdens
galacursussen is niet gegaan volgens het HR. Ik had gehoopt op meer aanwezigheid.
Maurice: Ja dat klopt. We zijn nu met minder mensen in het bestuur, waardoor het niet altijd
mogelijk is voor ons. We kijken naar een mogelijke HR-wijziging en vragen het begrip van de
vereniging dat wij niet altijd aanwezig kunnen zijn.
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Frank: Dat is de mening van het huidige bestuur. Ik ben hier zeker geen voorstander van,
omdat het aanwezig zijn ook je imago bepaalt als vereniging.
Merlinde: Je hebt het over een mogelijke HR-wijzigingen. Hoe ga je er tot die tijd mee om?
Maurice: Dit zal in samenspraak zijn met de InCie. We willen niet dat dit leidt tot discussie.
We zullen voor zo goed als mogelijk is aanwezig zijn.
George: Is het niet een kwestie van prioriteiten stellen? Je moet aanwezig zijn omdat je
bestuur bent.
Maurice: Dat is gemakkelijk gezegd. We hebben allemaal gezegd dat de studie voor het
bestuur gaat.
George: Het komt nu erg gemakkelijk over van jullie. Alsof je zomaar niet komt als het niet
uitkomt.
Maurice: Sorry dat het zo over is gekomen.
Véronique: De meeste galacursussen zijn geweest. Ik verwacht dat het bestuur de cursussen
die nog komen samen aan zal kunnen.
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Er zijn geen opmerkingen of vragen meer
Het secretarieel halfjaarverslag is goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen.
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Agenda punt 7 en 8)
als secretaris

(Ter besluit) Dechargeren Hanneke Keijzer en charge Tineke de Vries

De stemrondes van punt 7 en 8 zullen tegelijk plaatsvinden.
Oprichting telcommissie: Wiljan en Daphne zullen de telcommissie zijn.
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Frank: Per wanneer wordt Hanneke gedechargeerd?
Hanneke: Per direct. Ik heb alles tot nu toe nog gedaan.
Frank: Hoe zijn de commissies verdeeld nu?
Maurice: Nu zijn ze per tijdsbestek verdeeld.
Frank: Nee, want jullie hebben geen tijd.
Maurice: We hangen dit af van de hoeveelheid tijd die iemand heeft.
Emilie: Frank wil volgens mij horen wie welke commissie begeleidt.
Frank: Ja dat klopt.
Maurice: De meeste commissies vallen onder mij (BataCie, AcCie, Spotlight, WebCie, InCie,
Gala) Bart doet de MuCie en de Teammatch.
George: Dus jij bent de commissie coördinator die af en toe wat uitlevert aan Bart?
Maurice: Dat is zo uit gekomen ja. Dat was krap qua tijd, maar nu Eefke haar stage is
afgelopen kan er meer verdeeld worden.
Tineke: Ik ga ook een aantal commissies op mij nemen.
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Frank: Tineke, wat is jouw ervaring en motivatie?
Tineke: Ik heb de GalaCie en AcCie gedaan. Ik vind het leuk om te doen en dingen te
organiseren. Het leek me leuk om bestuur te doen maar dat kon eerst niet i.v.m. studie. Deze
mogelijkheid heb ik nu alsnog aangegrepen.
Véronique: Heb je er over nagedacht om dit na de zomer voort te zetten?
Tineke: Daar denk ik nog over na. Het hangt af van de ontwikkelingen binnen mijn studie en
of ik nog naar het buitenland ga.
George: Waar ligt je prioriteit? Studie of bestuur?
Tineke: Bij mijn studie.
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We gaan over tot de stemming
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Wiljan en Daphne zijn de telcommissie

5

Maurice schorst de vergadering om 21:03 uur
De vergadering wordt hervat om 21:17 uur
De telcommissie geeft de uitslag:
7) (Ter besluit) Dechargeren Hanneke Keijzer als secretaris
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 22
Tegen: 0
Onthouding: 1
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Besluit: Hanneke Keijzer is gedechargeerd als secretaris
8) (Ter besluit) Chargering Tineke de Vries als secretaris
Stemmen door middel van stembriefjes
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Voor: 22
Tegen: 0
Onthouding: 1
25

Besluit: Tineke de Vries is wel gechargeerd als secretaris.
De secretaris wordt onder 1 hamerslag gewisseld.
9)

(Ter goedkeuring) Financieel halfjaarverslag (Zie bijlage IV ALV 27-02-2013)
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Maurice leest de brief voor. Strekking van de brief: De KasCo heeft de periode 1 september tot
en met 31 januari gecontroleerd. Bart werkt nauwkeurig en de enkele schoonheidsfoutjes zijn
er in samenwerking met de KasCo uitgehaald. Advies: Bart mag sneller naar de KasCo
toestappen als er ergens een probleem optreedt.
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Er is een erratum voor het financieel deel. Dit vervangt pagina 31, 34, 35 en 36 van het ALV
boekje van 27 februari 2013.
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Debetzijde resultatenrekening
Frank: In de brief van de KasCo staat dat tot 31 januari 2013 is gecontroleerd, de
resultatenrekening loopt tot vandaag. Van wanneer is de resultatenrekening?
Bart: De resultatenrekening geeft weer hoe het er nu voor staat, dus tot vandaag.
Frank: Maar dan is afgelopen maand dus niet gecontroleerd?
Véronique: De stukken zijn niet officieel gecontroleerd maar wij zijn akkoord zoals het
vermeld is.
Daphne: De verwachte kosten voor de Teammatch (post 422) liggen hoger dan dat er nu aan
uitgegeven is, hoe kan dat? De deadline voor de declaraties is al geweest.
Emilie: Het bestuur mag besluiten de deadline anders te stellen.
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Bart: De bonnetjes zijn per post ingeleverd, maar de post is niet bij ons aangekomen. Ze zou
langs komen in de les, maar dit is nog niet gebeurd. Ik zal nog één herinnering sturen en
anders vervalt het.
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Daphne: Waarom is bij de afschrijving van de apparatuur (post 471.0) de verwachting hoger
dan begroot?
Bart: Dit is een typefout, het hoort €51,00 te zijn.
Wiljan: Voor de bestuurskleding (post 400.4) worden geen extra kosten verwacht, is het
handig dit toch mee te nemen voor de nieuwe secretaris?
Maurice: Ja, hier zal €30,00 bij gedaan worden.
Jelle Jan: Voor de Spotlight (post 430) is nog niets uitgegeven, maar er zijn al wel twee edities
uit.
Bart: De factuur van t-point komt over het algemeen erg laat binnen.
Frank: Voor de vaste lasten (post 401) is €160,00 begroot maar verwachte eindresultaat is
€120,00. Hoe kan dit?
Bart: De webhost is goedkoper geworden, waardoor de vaste lasten per maand lager zijn.
Echter het lidmaatschap kosten voor de ING zijn er nog niet afgetrokken, het is dus slim de
vaste lasten wel weer op €160,00 te zetten.
Daphne: Voor de verenigingskleding (post 486) worden uitgaven van €600,00 verwacht.
Denken jullie dit te halen?
Maurice: We willen een kleding commissie in het leven roepen en het geld besteden aan een
kledinglijn.
Daphne: Denk je dat dit rond komt? Anders kan je je geld nog anders besteden.
Maurice: Dat is een goed voorstel. We zullen dit meenemen.
Daphne: Er was €200,00 begroot, waar komt de extra €400,00 vandaan?
Bart: €200,00 was in begroot door Melissa. Dit hebben we vrijgemaakt en aan de post
toegevoegd. De overige €200,00 is vrijgekomen.
Maurice: We zullen deze post later nog verder toelichten.
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Frank: Bij de post onvoorzien (post 491) is €6,00 besteed, waaraan? En waarom is het
verwachte eindresultaat lager dan begroot en waar denk de €194,00 nog aan uit te geven?
Bart: De €194,00 staat gereserveerd voor onvoorzien. We hebben hier nog geen plannen
voor. De €5.95 is besteed aan een cadeau voor Dekker voor de geboorte van het kind.
Merlinde: Er was toch een cadeau en een kaart?
Véronique: Het cadeau staat onder bestuurskosten en de kaart onder onvoorzien.
Maurice: We zullen uitzoeken onder welke post beide cadeaus gezet worden.
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Frank: Het resultaat van vorig boekjaar (post 981) verschilt op het erratum en in het boekje,
hoe kan dit?
Bart: Er zaten wat fouten in de resultatenrekening van het boekje, dit had ook invloed op het
resultaat van het vorige boekjaar.
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Merlinde: Wat gebeurt er met het geld voor het nieuwe leden uitje?
Maurice: De InCie is met het voorstel gekomen uit eten te gaan met de mensen van het Dniveau. Wij vinden dit een leuk initiatief en zullen het geld dat gereserveerd staat voor het
nieuwe leden uitje hier aan besteden.
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Er zijn geen vragen meer over de debetzijde.
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Creditzijde
Daphne: Bij post 800.1 -.2 -.3 staat nog stijldans. Dit moet toch weg?
Bart: Ja, dat klopt. Dit wordt gedaan.
Daphne: Er moet nog steeds geld geïnd worden, waarom is dit nog niet gedaan?
Bart: Er misten een aantal rekeningnummers, dus kon het nog niet afgeboekt worden.
Daphne: Er staat dat jullie nog €180,00 binnen willen halen aan salsaworkshops (post 821).
Gaat dit nog gebeuren?
Maurice: Er wordt momenteel niet actief gepromoot dat er salsacursussen aangevraagd
kunnen worden. We zullen ons beleid aanpassen om dit alsnog te behalen.
Merlinde: Wie gaat het dan geven?
Maurice: Jasmien en Keith geven de lessen. Ze willen beide stoppen en zijn daarom op zoek
naar mensen die hun kunnen opvolgen.
Emilie: Voor het goedkeuren van de resultatenrekening moeten de genoemde wijzigingen
doorgebracht worden. De pachtvergoeding (post 810) moet dan ook aangepast worden. Er
zijn 5 pachtavonden berekend, maar er zijn er al 7 geweest. Door het opdoeken van het
theatercafé komt er nog een vergoeding van €450,00 bij.
Bart: We krijgen vermoedelijk nog extra pachtavonden, dus de geplande €500,00 gaan we
wel halen. Ik wil daarom de verwachting van post 810 op €950,00 zetten.
Jan Jaap: Op 20dec is de pachtavond niet doorgegaan, krijgen we hier het geld nog voor?
Bart: Ik ga er vanuit dat we dat niet krijgen, dus dan wordt het €900.00.
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Maurice: Zoals beloofd de toelichting voor de verenigingskleding: het idee is nog niet
helemaal uitgedacht. Maar het komt er op neer dat we een kledingcommissie willen starten.
Zij zoeken uit wat voor kleding we willen, waar we het afschaffen, etc. Het geld van post 486
verenigingskleding kan dan gebruikt worden om een voorraad in te kopen of om korting te
geven aan de leden. We vragen ons alleen af hoe de ALV hierover denkt en of we dan een
voorraad moeten aanschaffen, of enkel bestellen wat de leden willen.
Er volgt een discussie, de samenvatting wordt gegeven:
- Wanneer een hele batch in een keer wordt aangeschaft kan je kwantum korting
krijgen, dit is dus voordeliger. Wanneer echter met pasmodellen gewerkt wordt en je
een bestellijst maakt met wat iedereen wil, kan de bestelling in één keer geplaatst
worden, waardoor je alsnog kwantum korting kan ontvangen. Vaak kan je van de
drukker gratis onbedrukte pasmodellen krijgen. Wanneer dit niet het geval is worden
de pasmodellen wel erg duur.
- Een voordeel van een voorraad is dat je het hele jaar door aan leden kleding kan
verkopen wanneer hier de vraag naar is. Eventuele nieuwe leden kan je op die manier
ook kleding aanbieden. De ervaring leert dat er relatief weinig kledingstukken over
blijven van een aangelegde voorraad. Wanneer een bestellijst gewerkt wordt kan er
echter alsnog voor gekozen worden een voorraad aan te leggen van het meest
verkochte artikel/meest gangbare artikel.
- Wanneer een voorraad aangeschaft wordt moet het beleid van het bestuur aangepast
worden, er wordt niet gepromoot voor kleding.
De discussie wordt voortgezet met de vraag of het handig is dat een commissie een
kledinglijn maakt of dat het bestuur dit doet. De samenvatting:
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Als een kleding commissie het wil doen kan je een hele kledinglijn opstellen. Zij kunnen
hier een langere tijd doorlopend mee bezig zijn.
Het is leuk om als bestuur zijnde een kledingstuk af te leveren aan de vereniging, dit
geldt dan als een herdenking aan je eigen bestuursjaar.
Het zal leuk zijn als je voor het ETDS een nieuwe kledinglijn kan opstellen. Hier kan dan
reclame mee gemaakt worden gedurende het ETDS door de leden. Dit is ook leuk voor
de binding van de leden gedurende het ETDS.
Men denkt dat het te lang duurt wanneer je de kledinglijn door een commissie laat
maken. De vraag is wanneer het dan af is.
Vorig jaar is er ook al geen kledingstuk vanuit het bestuur gekomen, dus het zal
jammer zijn als het dit jaar ook niet lukt.

De conclusie is: er wordt een kleding commissie gezocht om een gehele kledinglijn op te
zetten voor volgend jaar. Namens het bestuur wordt dit jaar een kledingstuk ontworpen. Het
doel is dit voor het ETDS af te hebben.
Wat betreft het budget wordt een deel van het geld gebruikt voor het bestuurskledingstuk,
een ander deel wordt gereserveerd voor de kledinglijn van volgend jaar.
Maurice: Mijn voorstel is €400,00 te laten staan in post 486 en €200,00 te begroten voor
volgend jaar.
Emilie: Dat kan, maar dan is de balans nu niet kloppend.
Maurice: Zijn er nog voorstellen waar het geld dan heen kan?
Frank: De InCie heeft begin dit jaar een voorstel gedaan voor €850,00 maar wij hebben dit
niet gekregen (post 413). Het geld zou nu alsnog naar de InCie kunnen gaan om te betalen
voor de drankjes van het afdansen. Ook hebben jullie al extra ingeteerd op het lustrum (post
482). Hier zou ook geld heen kunnen.
Emilie: Het is leuk als het geld ergens heen kan waar de hele vereniging baad bij heeft.
Bijvoorbeeld het gala.
De vergadering wordt om 22.13 geschorst om te overleggen om de balans weer kloppend te
maken.
De vergadering wordt om 22.36 uur weer hervat.

35

Er is gekeken naar een nieuwe verdeling, Maurice legt deze voor:
Debetzijde
Post
400.4 Bestuurskleding
401 Vaste lasten
413 Instructie commissie kosten
486 Verenigingskleding
083 Verenigingskleding
voorziening
Creditzijde
Post
810 Pachtvergoeding

Van
€120,00
€120,00
€708,00
€600,00
€0.00

Naar
€150,00
€160,00
€828,00
€300,00
€300,00

Van
€500,00

Naar
€900,00

40
Er blijft nu €210,00 over aan de debetzijde. Het voorstel is dit op het gala te besteden als
bestuursinitiatief, omdat op het gala de vereniging goed vertegenwoordigd is.
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Frank: Ik wil graag voorstellen het overige geld, in samen spraak met jullie beleid, te
investeren in het Nederlands Kampioenschap. Je kan dan deelnemers en bezoekers korting
bieden zodat het minder duur is hieraan mee te doen.
Maurice: Hier hebben we het over gehad. Wij willen binnen de vereniging de nadruk blijven
leggen op gezelligheid in plaats van wedstrijddansen. Daarom willen wij het geld graag
besteden aan een gezelligheidsevenement.
Frank: Op deze manier kan je mensen motiveren deel te nemen aan de wedstrijden.
Maurice: Wij denken dat met korting de toegangsprijs tevens een hoge drempel is, wanneer
iemand oorspronkelijk niet wil deelnemen aan de wedstrijden. Ook het vervoer zorgt in dit
geval voor een hoge drempel. Dan stel je het bedrag beschikbaar aan slechts een kleine
groep van de vereniging.
Frank: Maar de sluiting van het gala is al geweest. Je stelt met dit voorstel dan ook het geld
beschikbaar aan een selecte groep.
Bart: Kunnen we niet gewoon een keer een borrel organiseren?
De ALV reageert positief
Maurice: Dan wil ik graag stemmen wat we met het geld gaan doen. We hebben drie opties:
1.
Bestuursinitiatief op het gala
2.
Korting voor het NK
3.
Bestuursinitiatief: borrel organiseren
Er wordt gestemd door middel van handopsteking. Een overgrote meerderheid is voor optie 3.
De €210.00 zal dus gebruikt worden om een borrel te organiseren.

25
Frank: We leiden volgens de huidige begroting 100 euro intering eigen vermogen. Wat gaan
we hiermee doen?
Emilie: Waarschijnlijk eindigen we toch op 0, dus laat het alsjeblieft staan.
30

Stemmen voor goedkeuring van het financieel halfjaarverlsag
Stemmen door middel van handopsteken
Voor:23
Tegen:0
Onthouding: 0

35
Het financieel halfjaarverslag is wel goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen
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10) Update ETDS Enschede 2013
George heeft een presentatie gemaakt over het ETDS. De presentatie is online beschikbaar.
Samenvatting:De organisatie van het ETDS loop op schema. Het contract met de
Twentehallen is ondertekend en de vloer is geregeld. De subsidies en de sponsoring lopen
goed, tot nu toe draaien ze quitte.
Er volgt een mogelijkheid tot het stellen van vragen:
Frank: De commissie gaf aan quitte te willen spelen met vorig jaar. Hoeveel deelnemers
verwachten jullie?
George: Het aantal deelnemers van vorig jaar, minus de leden van Kaiserslautern.
Frank: Hoe gaat het intussen met Kaiserslautern en 4 happy feet?
George: Wij hebben meerdere verzoeningsreacties gestuurd naar Kaiserslautern, ze zijn meer
dan welkom op het ETDS. Ze reageren echter niet op onze pogingen. Behalve de
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verzoeningsreacties, wordt Kaiserslautern niet anders behandeld dan de andere
verenigingen. Wij vinden dat wij niet op onze knieën naar hun toe hoeven.
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Frank: Kaiserslautern is een belangrijke groep, hoe staan jullie als bestuur hierachter?
Maurice: Of Kaiserslautern er nu wel of niet is, de financiën komen er wel om rond. Wat
betreft de sfeer kan ik niet inschatten of het uitmaakt dat Kaiserslautern er wel of niet is. Als
de commissie denkt dat het ETDS niet in de problemen komt wanneer Kaiserslautern niet
aanwezig is, staan wij hier achter.
Frank: Het imago van 4 happy feet is goed, maar dit kan veranderen als er geen actie
ondernomen wordt.
Emilie: Wij hebben alle mogelijke dingen al gedaan. We hebben ze gebeld, gemaild, en
mondeling te woord gestaan, maar ze reageren nergens op. Zij geven ook niet aan wat we
nog kunnen doen om het wel goed te maken. Het enige wat we kunnen doen is ze naar de
mond praten, maar dit willen wij niet.
Frank: Inmiddels in de situatie wel een stuk verder. Ik denk dat ze nu heel anders zullen
reageren dan rond het vorige ETDS.
Maurice: Ik wil aan de commissie vragen of het mogelijk is nog één keer te bellen.

20
George: Er is vorige maand nog geprobeerd contact met Janine op te nemen door Anouk. Dit
mocht tevens niet baten. Ook tijdens de turbulente periode niet.
Maurice: De ETDS commissie laat duidelijk blijken naar hun mening genoeg pogingen
ondernomen te hebben. Daar wil ik niet aan twijfelen en daarmee de discussie afsluiten.
25
Er volgt een discussie over het wel of niet contact opnemen met Kaiserslautern. Met de
belangrijkste punten zoals hierboven tevens is genoemd.

35

Frank: Ik zou graag willen een stemming willen om te kijken wat de ALV hiervan vindt.
Maurice: De ETDS commissie is een commissie van het SSDN, niet van 4 happy feet. Dus wij
kunnen ze niets verplichten.
Frank: Dat klopt, maar dan weet de commissie de mening van de ALV.
Maurice: Het is toch een welles-nietes spelletje waar we niet uitkomen. Daarom is het goed
hierover te stemmen, zodat de stemming en de argumenten meegenomen kunnen worden
naar een bespreking met het bestuur, de commissie en eventueel de SSDN.
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Er volgt een stemming met behulp van handopsteking
Wel bellen: 7
Niet bellen: 5
Onthouden: 11

30

Dit betekent dat de ALV graag wilt dat er gebeld wordt. Zoals genoemd is de stemming niet
bindend, omdat de commissie van de SSDN is en niet van 4 happy feet. We nemen de
uitkomst van deze stemming mee naar het gesprek met de commissie.
45
11) W.V.T.T.K.
50

12) Rondvraag
- Rondvraag voor drankjes categorie 1 en 2.
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Merlinde: Kan er een update gegeven worden over het theatercafé?
Maurice: Het theatercafé gaat op 1 april openen. De geruchten gaan dat ze half maart
al openen, maar hier weten wij officieel niets van. Apollo organiseert een
openingsweek. Het ziet ernaar uit dat het pachtmodel gunstiger wordt, namelijk van
18.00-20.00uur 1 pachter en tot 23.00uur twee pachters. Dit model wordt dit college
jaar getest. Cursus voedsel hygiëne hoeft niet, hier was misschien sprake van.
George: Ik hoorde dat het Batateam samen gaat met het Saxion, hoe zit dit?
Maurice: Fysiotherapie van het Saxion heeft al een team, maar de inschrijving is
verkeerd gegaan. Ons team is nu voor de helft gevuld. Zij mogen de rest opvullen. Aan
hen is nog geen exact aantal doorgegeven, totdat bekend is hoeveel leden van ons
meedoen.
Mark: Het valt mij op dat er eigenlijk weinig overleg is tussen de InCie en het bestuur, ik
wil voorstellen een keer bij een vergadering aanwezig te zijn zodat ik een beter beeld
krijg van het bestuur.
Tineke: Zou je graag zien dat er een andere commissie coördinator komt?
Mark: Nee, dat hoeft niet. Ik vind alleen contact belangrijk.
Maurice: Dat is geen enkel probleem, dat gaan we regelen.

13) Sluiting
Maurice sluit de vergadering om 23:29 uur.

