Reflectie Beleidsplan 20e bestuur der D.S.V. 4 happy feet
Activisme in de vereniging
Doelen
 Actieve leden behouden
 Nieuwe leden actief krijgen
We kunnen vermelden dat dit punt met wisselend resultaat is geslaagd. In commissies zoals de
Lustrumcie, Teammatch en de Incie zien we veel bekende gezichten terug.
Verbeterpunten zouden wij als volgt willen samenvatten. In commissies zoals de Webcie, Accie,
BataCie, Spotcie en met name de Mucie moeten we op zoek naar nieuwe leden. De huidige vulling
van de Mucie en de Accie wordt als niet voldoende beoordeeld. Met voorkeur zijn dit leden die
nieuw zijn in de groep actieve leden. Dat zal de bekende positieve gevolgen hebben voor de
vereniging. We vinden dat er in het begin van dit collegejaar steken zijn laten vallen bij het
benaderen van nieuwe leden voor commissies. We hebben bij inschrijving een formulier
meegegeven waar mensen zich konden inschrijven voor commissies. Aan het resultaat te zien is dit
niet voldoende geweest.
In bestuurstrainingen hebben wij methodes geleerd hoe we dit beter kunnen aanpakken. Denk
daarbij aan mensen persoonlijk vragen in combinatie met mail en facebook berichten.
Aan de andere kant zien we dat we wel een Accie hebben met twee en een Galacie met vier nieuwe
leden. Het blijkt echter moeilijk om een vijfde, mannelijk, lid voor de Galacie te vinden. We zien ook
een mooi resultaat bij de Salsacie. Hier is een aantal mensen mee bezig gegaan.
Lustrumjaar
We hebben drie commissies, voor het kamp, het gala en het lustrum, die op dit moment druk zijn om
dit jaar speciaal te maken. Daarnaast zijn er al 2 borrels geweest waar de aanwezigen veel
gezelligheid hebben beleefd.
Audiozaal
Doelen
 Situatie over college-opstelling evalueren
 Klachten over de Audiozaal doorspelen naar Vrijhof Cultuur
Na het evalueren van de situatie over het jaar, zien we dat dit niet een heel groot probleem is.
Alhoewel het niet altijd fijn is om de college-opstelling op te ruimen of terug te zetten, zijn er geen
klachten over de vloer gekomen. We blijven dit natuurlijk nog wel in de gaten houden, mocht het
opeens anders zijn.
Continuïteit
SOND
Doel
 Peilen naar animo voor SOND-wedstijden
Gedurende de tijd tussen de vorige ALV en deze ALV zijn er een drietal SOND-wedstijden gehouden.
Tijdens de latin-wedstrijd in november hebben er twee koppels vanuit 4 happy feet meegedaan, met
fantastisch resultaat. Tijdens de ballroom-wedstrijd in Hardenberg van december was er ook een
NADB wedstrijd dus hebben er geen 4 happy feeters meegedaan aan de SOND wedstrijd. De derde
wedstrijd in januari van dit jaar is bezocht door 2 leden van 4 happy feet.
Nu we als bestuur gezien hebben dat deze wedstrijden bezocht worden, heeft ons dit doen besluiten
om door te gaan met het georganiseerd aanbieden van de SOND-wedstrijden. We zien dit als een
mooie kans om de leden te laten zien wat voor plezier het wedstrijddansen op kan leveren.

Batavierenrace
Doel
 Peilen voor animo voor de batavierenrace en eventueel samen met Nijmegen lopen
Na aanleiding van dit puntje hebben we een poll op facebook gestart. Hieruit kwam naar voren dat
onze leden graag mee willen doen aan de batavierenrace. Daarnaast hebben we contact opgenomen
met Nijmegen, om samen met S.D.V.N. Dance Fever een team op te starten. Dit leek ons een
fantastische mogelijkheid om in contact te komen met andere studentendansverenigingen.
Zoals onder het puntje activisme in de vereniging al te lezen is, hebben we geen batacie opgestart.
Dat is omdat we als bestuur graag het contact met Nijmegen zelf onderhouden.

Schoenen
Doel
 Het aanbieden van kledingstukken en schoenen tijdens de lessen
Aan het einde van 2013 hebben we samen met het vorig bestuur vesten beschikbaar gesteld voor de
verkoop. Hiervan zijn er een groot aantal verkocht gedurende de lessen. Hiermee is het eerste
gedeelte van het doel bereikt.
Daarnaast was het ook het doel om schoenen te laten verkopen tijdens de lessen. Dit is ten tijde van
het schrijven van deze stukken nog niet gebeurd, alhoewel we hier wel mee bezig zijn geweest. Dit
omdat de eerste benaderde partij niet beschikbaar was om op locatie te komen. Er wordt op dit
moment contact gezocht met andere dansschoenenwinkels met als doel om voor het aankomend
NTDS in Wijchen een schoenenverkoper langs te laten komen.
Salsa
Doel
 Salsacommissie opstarten
Deze commissie is inmiddels opgestart. Meer informatie is te vinden in het commissieverslag in
Bijlage IIa.

