Geachte ALV,
Op 18 juli j.l. heeft Trondheim bekend gemaakt dat zij definitief niet in staat zijn het 49 e ETDS te
kunnen organiseren in Trondheim. Dit was het moment waarop andere verenigingen zijn gaan kijken
wat de opties voor hun waren. Er zijn twee verenigingen opgestaan die hebben gezegd dat de
mogelijkheden er eventueel waren om het 49e ETDS te gaan organiseren en hiermee dit van
Trondheim over te nemen. Deze twee verenigingen waren Kaiserslautern en Enschede. Vanuit
Enschede is dit idee naar voren gekomen, omdat het 47 e ETDS hier met veel succes georganiseerd is
en de kennis en contacten op tafel liggen. Dit heeft als voordeel voor de eventuele organisatie dat er
al een heleboel belangrijk basiswerk gedaan is.
Toen dit bekend werd hebben de teamcaptains een mail gestuurd om te kijken of er geïnteresseerden
waren om zitting te nemen in de stamcommissie van het 49e ETDS. In eerste instantie hebben de
teamcaptains veel reacties gekregen van enthousiaste 4 happy feeters om te helpen tijdens een
eventueel ETDS, maar was er niemand die direct de stamcommissie in wilde. Op zaterdag 4 augustus
heeft Linda Zandt-Sloot een meeting georganiseerd om te kijken wie er zitting wilde nemen in de
stamcommissie. Bij deze meeting was naast de twee teamcaptains alleen George Onderdijk aanwezig.
Hij gaf aan heel enthousiast te zijn en het te willen organiseren, maar tevens gaf hij aan dat hij dit
niet in zijn eentje zou kunnen. Er is toen contact geweest tussen George en een aantal actieve 4
happy feeters over het deelnemen aan de stamcommissie. Hieruit kwam naar voren dat er nog 2
enthousiastelingen waren, Emilie Klaver en Thomas van den Berg.
Het drietal heeft op woensdagavond 8 augustus een overleg gehad om te verkennen wat de opties en
motivaties waren van een ieder en om te kijken of het mogelijk was om het 49 e ETDS naar Enschede
te halen. Uit dit gesprek kwamen een aantal belangrijke dingen naar voren. Ten eerste was een ieder
heel enthousiast om het te organiseren. Ten tweede bleek uit de informatie ook dat er qua organisatie
geen grote hindernissen zouden zijn, dit tevens omdat de Twentehallen al hadden laten weten dat zij
weer zeer enthousiast zijn en bereid zijn om wederom hun volledige medewerking te verlenen.
Daarnaast was al bekend dat Jasper Grendel ook bereid was om als penningmeester in de
stamcommissie te gaan en dit vanuit Hamburg te doen. Uiteindelijk was er nog maar 1 positie die
ingevuld moest worden en na kort overleg heeft Véronique Wendt ook besloten om zich als secretaris
bij de stamcommissie te voegen.
Uiteindelijk is er een gemotiveerde en enthousiaste stamcommissie tot stand gekomen met hierin:
George Onderdijk (voorzitter), Véronique Wendt (secretaris), Jasper Grendel (Penningmeester), Emilie
Klaver (Algemeen Lid) en Thomas van den Berg (Algemeen Lid). Daarnaast zijn er een aantal (ex)leden van 4 happy feet die aan hebben gegeven ondersteuning te kunnen en willen geven aan deze
commissie.
Op dit moment is het zo dat ook Kaiserslautern nog steeds bezig is met het bekijken van hun opties
voor het ETDS. Zij zijn net zo ver als wij op dit moment al krijgen we vrij weinig informatie van hun
wanneer we contact proberen te leggen. Wat op dit moment bij ons bekend is wat betreft
Kaiserslautern is dat de twee personen die het altijd organiseren er op dit moment weer mee bezig
zijn en dat ook zij toezeggingen hebben voor dans- en slaapzaal. Echter op de vraag over hoe zij er
tegenover staan dat wij het eventueel organiseren krijgen we geen duidelijk antwoord.
Op dit moment zijn er twee belangrijke punten voor ons als commissie om aan de ALV voor te leggen,
zodat wij als commissie aan alle teamcaptains kunnen laten weten dat we in staat zijn om het 49e
ETDS te gaan organiseren. De twee vragen die wij als commissie aan de ALV willen stellen zijn ten
eerste: “Steunt de ALV de commissie om het 49e ETDS te gaan organiseren?” Dit willen wij graag
weten, omdat het organiseren van een ETDS een weerslag zal geven op de vereniging met betrekking
tot vrijwilligers en activisten. De tweede vraag die wij als commissie graag door de ALV beantwoord

zouden zien is: “Is de vereniging bereid een eigen bijdrage van 1000 euro aan de ETDS commissie toe
te zeggen voor de organisatie van het ETDS?” Deze vraag is van belang, omdat buiten de financiele
ondersteuning van de vereniging aan het ETDS deze eigen bijdrage ook van belang is voor het
aanvragen van allerlei subsidies. Kort gezegd, zonder een eigen bijdrage van 4 happy feet, zal het
voor de ETDS commissie zeer moeilijk worden om alles financieel rond te krijgen.
Wij zijn van mening dat met een eigen vermogen van ongeveer €5000,- 4 happy feet in staat is om dit
bedrag te betalen. In één van onze vergaderingen met het bestuur is gezegd dat grote bedrijven een
reserve van 25% op hun jaarlijks budget proberen te halen. Dit lukt meestal niet eens.
4 happy feet heeft praktisch het dubbele. Het eerste ETDS in Enschede (2005) én het 47 e ETDS heeft
vanuit 4 happy feet hetzelfde bedrag toegezegd gekregen. Om die reden zijn wij van mening dat in
principe een ETDS voor 4 happy feet €1000,- waard is. Dit bedrag hoeft niet per sé van het jaarlijkse
budget van een bestuur af te gaan. Zowel voor het eerste ETDS als het lustrum in 2008-2009 is er
gekozen voor een intering van het eigen vermogen van € 1000,-. In beide gevallen was het eigen
vermogen op dat moment ongeveer €5000,-. De geplande interingen hebben geenszins tot
liquiditeitsproblemen geleid in de jaren erna. Sterker nog, in het lustrumjaar 2008-2009 zijn er nog
€690,- onvoorziene extra kosten gemaakt. Desalniettemin staat de vereniging vandaag de dag weer
op een groot eigen vermogen, ongepast voor een vereniging die geen winst mag draaien. We zijn
daarom belastingtechnisch verplicht dit geld uit te geven ten gunste van de leden. Wij zien een ETDS
als een ideale manier om dit geld aan uit te geven.
Mocht de ALV achter de commissie staan wat betreft het organiseren en de financiën dan zal dit per
direct naar de teamcaptains van alle verenigingen gestuurd worden en zullen we moeten wachten tot
er van hun een OK komt of wij het mogen organiseren. Tot op het moment dat we dit OK van de
teamcaptains hebben is het niet zeker dat het 49e ETDS in Enschede zal zijn. Mocht er hierover meer
informatie bekend worden vanuit de teamcaptains, dan zal dit uiteraard ook aan de vereniging bekend
gemaakt worden.
Wij hopen er in ieder geval op dat we wederom een zeer geslaagd evenement mogen organiseren
hier in Enschede en zijn hier ook heel erg enthousiast over.
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