Algemene ledenvergadering 1-10-2014

Bijlage III: Secretarieel Jaarverslag 2013-2014
1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014

Voorwoord
Beste 4 happy feeter,
Voor jullie ligt het secretarieel jaarverslag van de Drienerlose Stijldans Vereniging 4 happy feet.
In dit verslag zijn alle bezigheden vastgelegd van 4 happy feet in het afgelopen jaar: 1 september
2013 tot en met 31 augustus 2014.
In het jaarverslag is een evaluatie van het beleidsplan opgenomen, een administratief overzicht
van de vereniging en een schematisch overzicht van de commissies.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Jelle Kuiper (voorzitter)
Lisa Grunwald (secretaris tweede helft van het bestuursjaar)
Anne Hofman (penningmeester)
Maarten Assendorp (commissaris intern)

Bestuur 2013 – 2014
D.S.V. 4 happy feet

Bijlage IIIa: Evaluatie van het gevoerd beleid 2013 - 2014
Activisme in de vereniging
Doelstellingen:
Alreeds actieve leden actief houden en meer leden actief krijgen. Het is van belang om mensen
actief te houden/krijgen, zodat de activiteiten die altijd georganiseerd werden, weer aangeboden
worden en nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Evaluatie:
We kunnen vermelden dat dit punt met wisselend resultaat is behaald. In commissies zoals de
Lustrumcie, Teammatch en de Incie zien we veel bekende gezichten terug. In de AcCie en de
GalaCie zijn voor 4 happy feet nieuwe actieve leden begonnen. In het afgelopen half jaar zijn een
aantal nieuwe leden toegetreden tot de InCie; details kunnen teruggevonden worden in het
commissieverslag. Bij de MuCie, WebCie en Spotlight is het niet gelukt om nieuwe leden aan te
trekken.
Aanbevelingen/Verbeterpunten:
Dit beleidspunt hebben wij niet naar onze wens kunnen vervullen. Aanbeveling is om meer tijd te
steken in het motiveren van leden en promoten voor activisme in commissies.

Lustrumjaar
Doelstellingen:
Het doel was om verschillende activiteiten te organiseren. In samenwerking met diverse
commissies nadenken over welke activiteiten het best bij het lustrumjaar van de vereniging
passen. Het is van belang dat de leden de vereniging als gezellig ervaren.
Evaluatie:
Met dank aan de lustrumcommissie en de kampcommissie kunnen wij concluderen dat dit jaar als
gezellig is ervaren en daarmee dit beleidspunt is geslaagd. De commissies hebben relatief
zelfstandig gefunctioneerd en konden, waar nodig, bijgestaan worden door het bestuur.
Aanbevelingen/Verbeterpunten:
Omdat er geen lustrumcommissie is volgend jaar, adviseren wij om aandacht te besteden aan
extra activiteiten, omdat het lustrum ontbreekt. Daardoor blijft de cohesie binnen de vereniging
bestaan. Voor het volgende lustrum adviseren wij opnieuw een commissie op te starten, zodat er
weer verschillende lustrum gerelateerde activiteiten georganiseerd en aangeboden kunnen
worden.

Audiozaal
Wij kunnen constateren dat gedurende het jaar er weinig gebruik van de Audiozaal is gemaakt
door de afdeling onderwijs. Daardoor is dit een niet relevant beleidspunt geworden. Aangezien de
Audiozaal in het begin van 2014/2015 vaak werd gebruikt als collegezaal adviseren wij om het
beleid van afgelopen jaar, namelijk het verzamelen van klachten over de kwaliteit van de
dansvloer, over te nemen en bovendien te zoeken naar een manier om het verwijderen en plaatsen
van meubilair makkelijker te maken.

Continuïteit
SOND
Doelstellingen:
Peilen naar animo voor SOND-wedstrijden.
Evaluatie:
Door een laag deelnemersaantal (niet meer dan 4 paren) kunnen wij stellen dat wij niet zo veel
mensen enthousiast hebben kunnen krijgen voor de wedstrijden als verwacht. Dat is
teleurstellend, maar de paren die meededen hebben een mooi resultaat gehaald.
Aanbevelingen/Verbeterpunten:
Om dansers de mogelijkheid te bieden om competitief te dansen, stellen wij voor dat er
meegedaan wordt aan regionale danscompetities. Daarnaast adviseren wij om zoveel mogelijk
leden te informeren over de mogelijkheid om mee te doen. De SOND zou een goede optie
kunnen zijn aangezien ze latin en ballroom op dezelfde dag organiseren en dit het animo zou
kunnen vergroten.
Batavierenrace
Doelstellingen:
Peilen voor animo voor de batavierenrace en eventueel samen met Nijmegen lopen.
Evaluatie:
De zaken rond de batavierenrace hadden beter georganiseerd moeten worden, hoewel de
samenwerking met Nijmegen geslaagd is. Er was geen grote afvaardiging vanuit Enschede in dit
samengestelde team (3 deelnemers van 4 happy feet), er zijn ook lopers uit Maastricht en
Amsterdam uitgenodigd om mee te doen.
Aanbevelingen/Verbeterpunten:
Wij adviseren om door te bouwen op de contacten die wij gelegd hebben, want die zijn er nog,
eerder op te starten met de batavierenrace commissie en het zoeken naar deelnemers/lopers.

Schoenen
Doelstellingen:
Het aanbieden van kledingstukken en schoenen tijdens de lessen.
Evaluatie:
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 verkopen tijdens de lessen. Echter is dit, omdat
wij te laat waren, niet tijdens de lessen gebeurd, maar dankzij Véronique zijn er uiteindelijk wel
schoenen verkocht voorafgaand aan het ETDS.
Aanbevelingen/Verbeterpunten:
Aanbeveling is om de volgende keer wel schoenen aan te bieden gedurende lestijden en ruim op
tijd de beginnen met het zoeken van een geschikte verkoper. De verkoper van dit jaar, Ready to
Dance, zou een goede optie zijn voor aankomend jaar.

Salsa
Doelstellingen:
Het doel is om een salsa commissie op te richten. Wij willen deze commissie steunen in het
geven van salsa-workshops.
Evaluatie:
Er werd een salsa commissie opgericht. Deze houdt zich bezig met de aankoop van salsa muziek,
het afnemen van enquêtes, salsa galaworkshops en assisteren tijdens de lessen. Tijdens de eerste
vergaderingen is het bestuur aanwezig geweest en eenmaal ook de salsa docent.
Aanbevelingen/Verbeterpunten:
Wij adviseren om continuïteit in de commissie te brengen, waardoor de communicatie tussen het
bestuur en de salsadocent makkelijker kan verlopen.

Bijlage IIIb: Administratief overzicht van de vereniging 2013 – 2014
D.S.V. 4 happy feet telde van 1 september 2013 tot en met 31 januari 2014 141 leden, waarvan
24 leden op twee niveaus en 1 lid op drie niveaus heeft gedanst. Het precieze ledenaantal per
niveau is weergegeven in tabel 1.
In de tweede helft van het jaar, 1 februari 2014 tot en met 31 augustus 2014 telde de vereniging
145 leden. Daarvan waren er 24 leden, die op twee niveaus hebben gedanst en 2 op drie niveaus.
Hiervoor is het precieze ledenaantal per niveau weergegeven in tabel 2.
Tabel 1: Het ledenaantal van 1 september 2013 tot en met 31 januari 2014 is per niveau
weergegeven.
Niveau
1e niveau 2e niveau 3e niveau Aantal
Aantal meerdere niveaus
33
5
1
39
6
Salsa Beginners
7
0
16
7
Salsa Gevorderden 9
33
1
0
34
1
Stijldans D
27
4
0
31
4
Stijldans C
14
7
0
21
7
Stijldans B
25
0
0
25
0
Stijldans A
141
24
1
166
25
141
Tabel 2: Het ledenaantal van 1 februari 2014 tot en met 31 augustus 2014 is per niveau
weergegeven.
Niveau
1e niveau 2e niveau 3e niveau Aantal
Aantal meerdere niveaus
31
5
1
37
6
Salsa Beginners
7
1
18
8
Salsa Gevorderden 10
36
1
0
37
1
Stijldans D
28
4
0
32
4
Stijldans C
15
7
0
22
7
Stijldans B
25
0
0
25
0
Stijldans A
145
24
2
171
26
145
Voor de volledigheid is er een overzicht van de afgelopen vier jaren gegeven, om het ledenaantal
te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. Dit overzicht is weergegeven in tabel 3. Er is
gekozen voor de afgelopen vier jaar, omdat bij de jaren hiervoor geen rekening is gehouden met
dubbeldansers. De weergegeven getallen zijn dus individuele ingeschreven personen.
Tabel 3: Overzicht van de ledenaantallen van 1 september 2009 tot 1 september 2014.
Aantal leden
145
2013 – 2014
177
2012 – 2013
171
2011 – 2012
179
2010 – 2011
180
2009 – 2010

Bijlage IIIc: Commissieverslag september 2013 – augustus 2014
Teammatchcommissie
Werd gevormd door:
- Nesha Narain (voorzitter)
- Tineke de Vries (secretaris)
- Bart Lenderink (penningmeester)
- Desirée Snoek
- Maurice Krielaart
- Jan Jaap Kempenaar
Ook in het college jaar 2013/2014, het 4e lustrum jaar van 4 happy feet, is de traditie van de
Teammatch weer in stand gehouden. Om in te gaan op het huidige lustrum is dit jaar voor de
Teammatch het algemene thema „20 jaar terug” gekozen. De teams hebben op een originele
manier dit thema verwerkt in hun teamthema's. Een enthousiaste commissie van 6 personen heeft
de organisatie van de teammatch verzorgd. Er kan gesproken worden van een zeer succesvolle en
gezellige avond!
De avond verliep voorspoedig, de spellen werden goed ontvangen en ook nieuwe concepten voor
de dansronden vielen erg in de smaak. Dit jaar was het mogelijk om te dansen met een lid van de
commissie om extra Joker punten te verzamelen voor je team. Hier werd dan ook in het begin van
de avond gretig gebruikt van gemaakt. Om ook het dansen met andere mensen te bevorderen is
door de commissie een onverwachte partner ruil in het leven geroepen. Tijdens een quickstep
werden alle dames een heer opgeschoven.
Jurering en demo werden verzorgd door een enthousiast latinkoppel Andras Koops en Iris Elburg.
Lustrumcommissie
Werd gevormd door:
- Tineke de Vries (voorzitter)
- Inga Finkeldey (secretaris)
- Marcel Klompmaker (penningmeester)
- Frank Halfwerk
- Maurice Krielaart
De Lustrumcommissie is er in geslaagd om in het voorjaar van 2014 een fantastisch lustrum te
organiseren. Iedere week in maart zijn er twee activiteiten geweest, waaronder een mannen- en
vrouwenavond, abseilen van de Horsttoren, een workshop discofox en lasergamen. Het lustrum
werd continu gevierd door de kroegentocht: elke maand een andere kroeg, om zo de 4 happy feet
stamkroeg te vinden. Uiteindelijk is gekozen voor Proeflokaal België als stamkroeg van 4 happy
feet omdat o.a. de sfeer in de kroeg leuk is en de aanwezigheid van speciaalbier goed is
ontvangen.
De opkomst verschilde per activiteit maar over het algemeen kunnen we zeggen dat veel leden
hebben kunnen meegenieten aan de moeite die deze commissie heeft gedaan.
Ook na onze dies op 28 maart waren er activiteiten gepland, door omstandigheden is de rëunie
echter afgelast. Op 3 mei hebben de Open Drienerlose Kampioenschappen een landelijk
deelnemersveld gekend.

Galacommissie
Werd gevormd door:
- Jarka van Dijk (voorzitter)
- Sanne van Norel (secretaris)
- Judith Schootuiterkamp (penningmeester)
- Dorien Stroeve
De galacommissie heeft op 28 maart 2014 in zalencentrum Rouwhorst een gala georganiseerd.
Hier waren meer dan 100 deelnemers en de combinatie van een uitdagend thema: verleiding, een
chic diner en een prachtige demo maakte dit feest tot een waardige afsluiting van het lustrum. Er
is vanuit Apollo geen subsidie toegekend omdat zij van mening waren dat wij niet genoeg moeite
hebben gestoken in het openbaar maken van dit feest. Ook na aantekening van protest is de
cultuurkoepel niet van mening veranderd.
Kampcommissie
werd gevormd door:
- Lina Baranowski (voorzitter)
- George Onderdijk (secretaris)
- Wiljan Harder (penningmeester)
- Mark Kruidenier
- Thomas van den Berg
Het kamp heeft plaatsgevonden van 7 tot 11 juli en er waren iets 26 deelnemers. Deze midweek
was een geslaagde manier om het lustrumjaar af te sluiten. De commissie heeft bijna volledig
autonoom gefunctioneerd met een positief resultaat. Tijdens de week zijn er wegens
weersomstandigheden enkele wijzigingen doorgevoerd maar het is gebleken dat de 4 happy
feeters echte doorzetters zijn en geen problemen hebben met een beetje regen.
Salsacommissie
Werd gevormd door:
- Keith Davelaar (voorzitter)
- Christiaan Endert (secretaris)
- Melissa Martos (penningmeester)
- Ryelle de Wit
- Kuno Sickmann
Zoals in ons beleidsplan is omschreven is er dit jaar een Salsa commissie gestart. De leden van de
commissie zijn tijdens de lessen aanwezig om vragen te beantwoorden en tips te geven. Dit wordt
als prettig ervaren door zowel de docent als de leerlingen. Door tijdgebrek is er nog geen
duidelijke taakomschrijving gemaakt voor deze commissie. Naast de reeds genoemde activiteiten
zal deze commissie zich bezighouden met het enquêteren van de salsa lessen, het aanleveren van
(nieuwe) salsa muziek en zal ze een ondersteunende factor vormen in de communicatie tussen de
salsa docent en het bestuur.

Instructiecommissie
Werd gevormd door:
- Frank Halfwerk (hoofd incie)
- Daphne Huizing (secretaris) (tot maart 2014)
- Tineke de Vries (secretaris vanaf maart 2014)
- Mark Kruidenier (penningmeester)
- Véronique Wendt (galacursussen tot maart 2014)
- Randy Klaassen
- Marit Hoekman
- Lina Baranowski
- Maurice Krielaart
- Wiljan Harder
- George Onderdijk (lesgevende op D)
- Keith Davelaar (galacursussen vanaf maart 2014)
- Melanie Lindenberg (tot februari 2014)
Aspirantleden:
- Rob Lammerink
- Hannah Volbeda
- Christiaan Endert
- Carmen Burghardt
De aspirantleden Rob Lammerink, Hannah Volbeda en Christiaan Endert zijn in de loop van het
jaar volwaardig lid geworden van de commissie. Het jaar is afgesloten met het afdansen dat door
de nieuwe leden van deze commissie is georganiseerd.
Muziekcommissie
Werd gevormd door:
- Emilie Klaver (voorzitter)
- Jan jaap Kempenaar
De muziek-commissie is eind vorig jaar vrijwel leeg achtergebleven. Tijdens de aanmeldingen
aan het begin van dit collegejaar waren er geen geïnteresseerden voor de Mucie. Dit had als
gevolg dat er nu tijdens de salsa lessen voornamelijk muziek wordt gedraaid door de docent en
tijdens de stijldanslessen tot de februari ALV door de docent, de InCie en het bestuur, na de
desbetreffende ALV is een groter percentage van de muziek door het bestuur gedraaid. Daaraan
kunnen we toevoegen dat tijdens de latin techniek lessen muziek is gedraaid door Frank
Halfwerk.
Onze microfoon die gebruikt werd voor de workshops ging kapot maar gelukkig hebben we sinds
24 januari kostenloos een oude set van Vrijhof Techniek in bruikleen.

Activiteitencommissie
Werd gevormd door:
- Marcel Moritz
- Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
Op 9 december 2013 zijn we met ongeveer 20 man gaan poolen bij Poolcentrum Enschede. Op
15 januari zijn we gaan schaatsen, hierbij was het niet duidelijk waar we hoe laat zouden
beginnen dus dat is een aandachtspunt voor aankomend jaar. Na januari is er veel aandacht
besteed aan het lustrum en zijn de intenties om een laatste activiteit te organiseren niet
waargemaakt.
Webcommissie
Werd gevormd door:
- Jan Jaap Kempenaar
- Maurice Krielaart
Deze commissie heeft goed gefunctioneerd waar nodig, er zijn echter geen grote vernieuwingen
geweest. Als bestuur werden we goed geholpen als we iets op de website wilden en daarnaast
krijgen we ook regelmatig tips over het gebruik van dit medium. Een punt van aandacht is dat er
dringend op zoek moet worden gegaan naar nieuwe leden ten behoeve van de continuïteit.
Teamcaptains
Waren:
- Melanie Lindenberg (tot februari 2014)
- Véronique Wendt (tot juni 2014)
- Hannah Volbeda
- Jelle Jan Bankert
Er zijn 3 grote studenten toernooien geweest afgelopen jaar, daarbij zijn de teamcaptains in actie
geweest. Het stokje is gedurende hat jaar overgedragen aan Hannah en Jelle Jan, dat betekent dat
er de smanestelling van de teamcaptains door het jaar heen heeft gevarieerd.
Activisten, niet aan een commissie gekoppeld
Waren:
- Tineke de Vries heeft geholpen bij de organisatie van de Dance Week.
- Emilie Klaver heeft het introfeest georganiseerd.
- Véronique Wendt heeft de schoenenverkoop geregeld.
- Yorick Birkhölzer en Dave Vogel hebben geholpen het busje voor de batavierenrace in
Nijmegen te krijgen.

Activiteiten overzicht 4 happy feet:
(Door het jaar heen zijn er om de week vrijdansavonden geweest bij Danscentrum Dekker)
2013
September:
2 t/m 17 – Proeflessen in de eerste drie weken
23 t/m 28 – Workshops en Gala in de Dance Week
30 – Actieve leden uitje 2012-2013
Oktober:
1 – Piraten introfeest
11 t/m 14 – ETDS Clausthal
23 – ALV
November:
11 – Nieuwe leden uitje: bowlen
13 – Lustrumborrel bij De Beiaard
14 – Salsa dansavond bij Xotixs
26 – Teammatch
December:
2 – Lustrumborrel bij Fellini
9 – Accie: poolen
2014
Januari:
9 – Nieuwjaarsfeest bij Dekker
15 – Accie: Schaatsen
Februari:
3 – Lustrumborrel bij Shooters
19 – HALV
20 – Lecture van Paul den Blanken en Josette Kramer
Maart: Lustrummaand
2 – Schoenen verkoop
3 – Workshop flairing
5 – Lustrumborrel bij de Kater
7 t/m 9 – NTDS Wijchen
10 – Mannen- en Vrouwen avond
12 – Abseilen van de Horst
14 – ALV
17 – Workshop Discofox
24 – Lasergamen
28 – Dies, Lustrumgala
April:
23 – Bestuursinteresselunch

Mei:
3 – Open Drienerlose Kampioenschappen
4 – Lecture van Paris Bekker en Anouk Hofstede
7 – Lustrumborrel bij Proeflokaal België
8 – bestuursinteresselunch
10 – Batavierenrace
15 – Lecture van Jeroen Bosems
Juni:
2 – Lustrumborrel bij de Vestingbar
6 t/m 9 – ETDS Kiel
17 – Afdansen
24 – Lecture van Michal Drah
25 – ALV
Juli:
3 – Salsa dansavond bij Xotixs
7 t/m 11 – Lustrumkamp
Augustus:
20 t/m 28 – Kick-In: Doegroep, demonstraties en workshops

