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S.D.V.N. DANCE FEVER 1 

   2 

   3 

NOTULEN ALGEMENE 4 

LEDENVERGADERING 5 

   6 

18 OKTOBER 2017, 19:00 UUR. LOCATIE: E 2.66 7 

   8 

Aanwezigen:  9 

Juul van Kesteren, Naomi Buijs, Matthijs de Fouw, Esmé Rijndertse, Sanne Kluin, Laura Beunk, Marijn de 10 

Haan, Lieke Galas (notulist), Caroline Bollen, Tamara Driessen, Roos Leenen, Neeltje-Cees de Wit, Laura 11 

Snijder, Kim Schuurman, Bas Broere, Leonie Vonk, Fransje Verduijn, Dennis van de Laar, Emiel Rossing, 12 

Steven Holleman, Elli Damen, Marieke de Vries, Tes van der Zee, Rick Maassen. 13 

 14 

Er zijn 22 stemgerechtigden incluis de machtigingen. 15 

  16 

Verlate binnenkomst:  17 

Rick Maassen (19:03) 18 

Eerder vertrek:  19 

Naomi Buijs (19:40) 20 

Machtigingen tot stemmen:  21 

Tosca Demarteau machtigt Kim Schuurman, Fabian Reijnen machtigt Roos Leenen, Lieke Oppers 22 

machtigt Tes van der Zee, Naomi Buijs machtigt Leonie Vonk vanaf punt 8.  23 
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Agenda 1 

 2 

1. Opening 3 

2. Vaststellen van de agenda 4 

3. Mededelingen 5 

4. Vaststellen van de ALV-notulen d.d. 07-09-2017 6 

Punt ter informatie 7 

 8 

5. Updates vanuit het bestuur 9 

Punten ter bespreking 10 

 11 

6. Neerleggen functie Secretaris 12 

7. Interim-Secretaris 13 

Punten ter stemming 14 

 15 

8. Beleidsplan en begroting XVIIIe bestuur 16 

9. Peiling vijfde plaats RvA 17 

10. Begroting NSK-Cie 18 

Punten ter bespreking 19 

 20 

11. W.V.T.T.K. 21 

12. Rondvraag 22 

13. Sluiting 23 

_______________________________________________________________________________________________________________ 24 

 25 

1. Opening  26 

 27 

Juul van Kesteren opent de vergadering om 19:02 uur en heet iedereen welkom. Ze deelt mee dat we 28 

om 21:30 de zaal uit moeten en vraagt of iedereen zijn commentaar constructief en respectvol wil 29 

houden. 30 

2. Vaststellen agenda 31 

 32 

Juul merkt op dat het puntje ‘vaststellen van de ALV-notulen d.d. 07-09-2017’ miste op de agenda. 33 

Uiteraard worden ze straks besproken. Er is kort verwarring of de begroting van de NSK-Cie wel een punt 34 

ter stemming is, maar het klopt zoals het er staat. 35 
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(Rick Maassen komt binnen om 19:03) 1 

 2 

De agenda is vastgesteld zoals hij hierboven te zien is. 3 

 4 

3. Mededelingen 5 

 6 

Elli geeft aan dat dit haar laatste ALV zal worden.  7 

Juul vindt het jammer dat ze niet meer komt. 8 

 9 

Bas vindt het fijn dat de agenda een overzichtje heeft van de stukken die bijgevoegd zijn. Hij raadt aan 10 

om het vooral zo te houden en deze trend voort te zetten. 11 

 12 

4. Vaststellen van de ALV-notulen d.d. 07-09-2017 13 

 14 

Opmerkingen vooraf 15 

Juul meldt dat de feedback van de RvA nog niet helemaal verwerkt is in de notulen. Natuurlijk is verder 16 

alle feedback vanuit de ALV welkom. 17 

Marijn voegt toe dat hij de feedback en vragen van de RvA over de notulen kort bespreekt en antwoord 18 

geeft op hun vragen.  19 

 20 

Juul meldt dat de mails van Caroline en Tes zijn ontvangen en dat ze ook zo snel mogelijk worden 21 

verwerkt. 22 

 23 

Marijn geeft aan dat taalkundige en spellingsfoutjes graag over de mail worden ontvangen. 24 

 25 

Pagina 1 26 

Marijn meldt dat in regel 20 de tijd van het weggaan van Lieke Galas 19:45 was. 27 

 28 

Pagina 6 29 

Marijn meldt dat Neeltje een opmerking had over regel 32. Hierin staat dat Dance Fever een 30 

studentensportvereniging is. Haar vraag is of Bas dit daadwerkelijk heeft gezegd. 31 

Bas antwoordt dat het klopt zoals het hier staat. Dance Fever is zowel een studentenvereniging als een 32 

sportvereniging. 33 

 34 

Pagina 7 35 

Marijn zegt dat Neeltje een vraag had over regel 10. Hierin staat dat het beleidsplan pas kan worden 36 

gemaakt nadat het kandidaatsbestuur vaststaat. Het is niet duidelijk wie dit heeft gezegd.  37 
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Leonie kan het eventueel terugzoeken in haar deel van de notulen.  1 

Juul vraagt of ze een mailtje wil sturen daarover. 2 

 3 

Marijn behandelt ook een vraag van Tes (regel 13) over wat hier precies aan de hand was; waar gaat het 4 

‘afleveren’ over? 5 

Caroline denkt dat het gaat over het beleidsplan. 6 

 7 

Elli vraagt waarom Marijn vragen van anderen behandelt. 8 

Kim antwoordt dat de RvA hun feedback al heeft gegeven, maar dat het nog niet verwerkt was. Vandaar 9 

dat Marijn de vragen van de RvA even behandelt. 10 

 11 

Pagina 8 12 

Marijn heeft een opmerking over regel 17. Het oude HR stuk en nieuwe HR worden toegevoegd. Die kun 13 

je dan teruglezen. 14 

 15 

Pagina 9 16 

Tamara heeft een opmerking over regel 9. Wie het zegt, is onduidelijk en ze vraagt of het misschien wat 17 

explicieter kan, dat Elli degene is de opmerking hier maakt. 18 

 19 

Marijn geeft een kleine wijziging aan in regel 27. Hierin staat dat er vooral stijldansdocenten aanwezig 20 

waren en dat podiumdansdocenten ontbraken. Het woordje ‘vooral’ ondervangt dit al. 21 

 22 

Pagina 10 23 

Marijn zegt dat in regel 21 het niet duidelijk was om welke commissaris het ging. Dit is de Commissaris 24 

Intern. 25 

 26 

Pagina 11 27 

Elli merkt op dat in regel 34 ene ‘Rob’ een opmerking maakt. Dit moet ‘Bob’ zijn. 28 

 29 

Pagina 12 30 

Marijn behandelt een vraag van Tes over regel 25. De stemgerechtigden zijn hier toegenomen, terwijl er 31 

mensen weggaan. Hij legt uit dat toen Lieke G. vertrok, er geen stem is weggegaan. Zij had namelijk 32 

iemand gemachtigd. Daarnaast kwamen er nog een aantal anderen binnen. 33 

 34 

Kim vraagt of haar feedback vanuit de RvA überhaupt is meegenomen.  35 

Marijn meldt dat hij haar feedback niet heeft gezien. 36 

Kim antwoordt dat ze het altijd in een mail stuurt, in plaats van de feedback in het document erbij te 37 

zetten. 38 

Roos voegt toe dat de feedback van haar en Laura ook nog niet zijn verwerkt. 39 
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Juul zegt dat het dan alsnog zal gebeuren 1 

. 2 

Pagina 19 3 

Elli merkt op dat er in regel 19 discussie is. Het gaat over haar herkansing van haar scriptie. Er staat dat 4 

ze die wel heeft gekregen, maar dat is helaas niet het geval. 5 

 6 

Pagina 27 7 

Marijn merkt op dat Neeltje nooit een bestuursjaar heeft gedaan in Groningen. Ze heeft drie commissies 8 

gedaan en is actief lid geweest. 9 

 10 

Laura merkt hier ook op dat haar commissies van Olympus waren en niet van Dance Fever, voor de 11 

volledigheid. 12 

 13 

Pagina 29 14 

Marijn zegt dat in de tabel de achternamen van Bas en Leonie nog worden toegevoegd. Hetzelfde geldt 15 

voor die van Laura Snijder in regel 26. 16 

 17 

Er zijn 22 stemgerechtigden incluis de machtigingen. Er wordt gestemd middels handopsteken. De notulen 18 

worden vastgesteld met inachtneming van de bovenstaande wijzigingen. 19 

 20 

5. Updates vanuit het bestuur 21 

Juul deelt mee dat er op 17 oktober jl. een kennismakingsgesprek was met NSSR. Deze is goed verlopen.  22 

 23 

Juul merkt op dat de proeflessen een succes waren. De groepen zitten goed vol, ook groepen die eerst 24 

niet zo goed gevuld waren. Er zijn ongeveer 160 nieuwe leden.  25 

Elli vraagt naar het totaal aantal leden.  26 

Juul zegt dat het aantal rond de 340 ligt. 27 

 28 

Juul zegt dat er ook een paar problemen zijn met de rolvloer in de Jan Massinkhal. De tape van de vloer 29 

laat los. Er is nieuwe tape vandaag binnen gekomen. 30 

Matthijs voegt toe dat de lijmrestenremover niet is verzonden. Daar zal nog een week overheen gaan.  31 

 32 

Juul deelt de ontwikkelingen mee van het equality dancing. Vanuit de NADB zijn er nog geen 33 

ontwikkelingen. Na de wissel-ALV is er meteen een mail gestuurd om Juul als nieuw contactpersoon voor 34 

te stellen en er is gevraagd naar updates. Daarop is nog geen reactie gekomen. Er is ook al een 35 

herinnering uitgegaan. Op de Zusjes-dag van 23 september 2017 heeft Juul het punt op de agenda 36 

gezet. Er is veel animo onder onze zusjes. Ze willen het allemaal aanmoedigen. 37 

 38 
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Elli vraagt of het bestuur meer voor equality dancing wil gaan promoten. 1 

Juul zegt dat dat zeker het plan is en dat ze ervoor willen gaan. Zodra er een update is vanuit de NADB, 2 

dan horen de leden het. 3 

 4 

Het bestuur is goed op gang gekomen. Er is al een kennismaking met de NSSR geweest, de 5 

proeflessen zijn goed bevallen (er zijn veel nieuwe leden bij) en er is nieuwe tape voor de rolvloer 6 

in de Jan Massinkhal. De vloer kan echter nog niet getapet worden door nog aanwezige lijmresten. 7 

Daarnaast is het punt Equality Dancing ook opgepakt, maar vanuit de NADB zit er nog geen schot 8 

in de zaak. 9 

  10 

6. Neerleggen Functie Secretaris 11 

Juul zegt dat over dit punt al een mail gestuurd is naar de leden en vraagt of die nog even voorgelezen 12 

moet worden. Dit is niet het geval. Naomi is er vanavond en wil het zelf even toelichten. Er is uiteraard 13 

even tijd voor vragen. Er is wellicht wat onvrede, maar Juul vraagt of we niet teveel bij één aspect willen 14 

stilstaan. Ze vraagt tevens om het rustig en respectvol te houden. 15 

 16 

Naomi legt uit dat haar vertrek ten eerste niks te maken heeft met het bestuur. Ze hebben haar te allen 17 

tijde gesteund en daarom staat ze hier vanavond. Het grootste gedeelte van deze moeilijke beslissing 18 

kwam voort uit de druk van de functie. Daarnaast waren er ook verschuivingen in haar persoonlijke 19 

leven. Dit alles zorgde voor teveel druk en dat was niet fijn. Ze probeerde alle ballen hoog te houden, 20 

maar dat lukte niet. Ook haar studie begon eronder te lijden en dat was het moment dat ze besloot dat 21 

het beter was om ermee te stoppen. 22 

 23 

Elli vindt het knap dat ze hier is vanavond. Als je geen zin meer hebt, dan was het een ander verhaal 24 

geweest, maar aan persoonlijke omstandigheden kun je niets doen. Ze had hier niet hoeven staan, wat 25 

het nog knapper maakt dat ze het wel doet. 26 

 27 

Bas vindt het netjes hoe ze het heeft afgehandeld. Ze heeft de juiste mensen gecontacteerd op de juiste 28 

manier en dat is niet altijd even gemakkelijk in zulke situaties. Hij vindt het wel erg jammer om haar te 29 

zien gaan. In het begin had ze al veel stappen gemaakt in haar persoonlijke groei. De dag van de 30 

inschrijvingen vond hij een goede dag voor haar (om een voorbeeld te geven); ze was helemaal in haar 31 

element, wat waarschijnlijk haar beslissing juist moeilijker maakte. Als laatste voegt hij toe dat als ze nog 32 

een keer de kans krijgt om deze functie wel te vervullen, dat ze het vooral moet doen, omdat ze het kan.  33 

 34 

Juul bedankt haar namens het bestuur voor alle hulp, inzet en gezelligheid in hun tijd als 35 

kandidaatsbestuur en in de eerste maand als echt bestuur. Het is echt ontzettend jammer om haar te 36 

moeten laten gaan. 37 

 38 
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Juul van Kesteren dechargeert Naomi Buijs als Secretaris van het XVIIIe bestuur der S.D.V.N. Dance Fever. 1 

 2 

Juul deelt mee dat Naomi’s functie tijdelijk overgenomen zal worden door Marijn de Haan. Er is 3 

inmiddels een sollicitatiecommissie gevormd voor het vinden van een definitieve vervanger. 4 

 5 

Naomi Buijs legt haar functie als Secretaris neer door persoonlijke omstandigheden. Ze wordt 6 

gedechargeerd. Marijn de Haan zal haar functie tijdelijk bekleden. 7 

  8 

7. Interim-Secretaris 9 

Juul zegt dat een bestuur formeel niet zonder Secretaris kan. Marijn de Haan zal niet gechargeerd 10 

worden in zijn functie. Hij weet namelijk niet hoe lang hij dit kan blijven doen. Formeel wil het bestuur de 11 

Commissaris Intern chargeren als ‘dubbelfunctie’ en op die manier problemen op papier voorkomen. 12 

 13 

Elli merkt op dat het een grote functie is en vraagt of het wel vol te houden is in combinatie met de 14 

functie van Commissaris Intern. 15 

Sanne zegt dat het er meer om gaat dat de functie van Secretaris juridisch gezien op haar naam komt. 16 

Intern zal zij de functie niet bekleden, Marijn doet dat. Als het bestuur niemand kan vinden voor de 17 

functie, dan komt de verantwoordelijkheid wel bij haar te liggen en dan zal het bestuur de taken 18 

verdelen. Het is in elk geval voor nu puur en alleen op papier.  19 

Juul voegt toe dat ze de functie van Secretaris eerder zullen splitsen. 20 

 21 

Tamara vraagt of er al geïnteresseerden zijn. 22 

Juul zegt van niet, maar dat ze al wel personen aan het benaderen zijn. 23 

 24 

Bas vraagt om applaus voor Marijn en dat krijgt hij uiteraard. 25 

 26 

Marijn vraagt nog even of men van zich wil laten horen als diegene iemand weet die de functie wil en 27 

kan doen.  28 

 29 

Juul van Kesteren chargeert Sanne Kluin formeel als Secretaris van het XVIIIe bestuur der S.D.V.N. Dance 30 

Fever. Marijn de Haan zal interim-secretaris worden totdat er een vervanger is gevonden. 31 

 32 

8. Beleidsplan en begroting XVIIIe bestuur 33 

Juul zegt dat naar aanleiding van de feedback van de vorige ALV een nieuwe versie is gemaakt waar ze 34 

allemaal achter staan. De begroting is aangepast op dit beleidsplan. De begroting willen ze niet opnieuw 35 

doornemen, maar ze lichten kort de veranderingen toe. Dit willen ze doen na de stemming op het 36 

beleidsplan. 37 
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Matthijs voegt toe dat de begroting al is ingestemd en hij als zodanig ook op het eind van het jaar 1 

gepresenteerd zal worden. Alles wat nu aangepast is, wordt op het eind van het jaar nogmaals 2 

toegelicht. 3 

Caroline vraagt of ze de begroting niet vóór het stemmen op het beleidsplan kunnen bespreken voor de 4 

volledigheid. 5 

Juul zegt dat ze dat zullen doen. 6 

 7 

Opmerkingen vooraf 8 

Elli vond het fijn dat er al veel verbetering was van het beleidsplan. 9 

 10 

Pagina 3 11 

Elli merkt iets algemeens op. Ze vraagt of het bestuur het teamgevoel niet teveel op de wedstrijden wil 12 

focussen. Ze roept op om te kijken wat er bij de groepen leeft; met andere woorden; ‘Wat willen de 13 

dansers?’  14 

Juul zegt dat dit inderdaad goed is om in het achterhoofd te houden. 15 

 16 

Elli merkt op dat er veel plannen zijn voor workshops en vraagt of daar ook geld voor is begroot. 17 

Matthijs antwoordt dat er niks aangepast is t.o.v. van de vorige versie van de begroting.  18 

Elli merkt op dat als je drie of vier workshops wilt houden, dat er dan wel geld voor moet zijn.  19 

Bas merkt op dat de AcCo hierover gaat en het dan onder het budget van de AcCo valt. 20 

Elli vraagt of er dan al overleg met de AcCo is geweest. Het is namelijk best een groot plan. De vraag is 21 

of er dan minder activiteiten komen en meer dansgerelateerde zaken. 22 

Sanne zegt dat ze de AcCo al gesproken heeft. Ze vonden de workshops een goed idee. De invulling 23 

weten ze nog niet. Volgende week bekijken ze dat. Het balletje ligt in elk geval bij de AcCo. 24 

 25 

Elli heeft een opmerking over zowel pagina 3 als over pagina 4. Dit gaat over initiatiefpersonen in de 26 

dansgroepen. Ze vraagt wie de personen kiest en of het een soortgelijk idee is als een 27 

klassenvertegenwoordiger.  28 

Juul zegt dat het niet zo wordt als een klassenvertegenwoordiger, maar dat het bestuur mensen hiervoor 29 

gaat benaderen. Als niemand wil, dan probeert het bestuur dat zelf te verwezenlijken. 30 

 31 

Pagina 4 32 

Caroline merkt op dat het bestuur goed duidelijk moet maken welke Zusjes naar welke gala’s kunnen 33 

gaan. Veel plaatsen hebben een aparte podiumdans- en stijldansvereniging. 34 

 35 

Pagina 5 36 

Elli vraagt of de doelgroep voor de demo’s de studentenfeesten zijn en of ze het hierbij willen houden of 37 

bijvoorbeeld ook op grotere evenementen willen staan.  38 
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Juul zegt dat de doelgroep hier goed staat en naar grotere evenementen kijken, is misschien iets voor op 1 

de langere termijn. 2 

 3 

Elli heeft een opmerking over de promotie. Ze begrijpt niet wat het bestuur hier wil zeggen. Daarnaast, je 4 

kunt niet iedereen bereiken. Het bestuur moet niet willen trekken aan mensen die hier geen zin in 5 

hebben. Ze vraagt of het bestuur daar over heeft nagedacht. 6 

Juul zegt dat ze dit zowel intern als extern, online en in de lessen willen verwezenlijken. Het is vooral 7 

gericht op nieuwe leden. Zij zijn nog redelijk kneedbaar en staan open voor activiteiten.  8 

Elli zegt dat het niet is wat er nu staat in regel 21.  9 

Matthijs voegt toe dat het idee is dat we met de huidige manier van promoten de leden niet genoeg 10 

bereiken. Dat willen ze uiteraard wel doen, De vraag is dan op welke manier. Daarvoor is de werkgroep, 11 

om zo de meeste mensen te bereiken op een goede en efficiënte manier. 12 

 13 

Elli hoort wat hij zegt, maar is het er niet mee eens. Ze geeft als tip mee dat er genoeg niet-actieve leden 14 

zijn die wel van PR weten. Ze weet nog wel een paar namen, die kan het bestuur vragen. Een cursus van 15 

buitenaf is duur, ook al heeft Dance Fever genoeg geld.  16 

Matthijs zegt dat ze dit inderdaad wilden oplossen met connecties via de studie.  17 

Juul zegt dat het wel een goede suggestie is om andere leden te benaderen. 18 

 19 

Elli vraagt hoe je de leden bereikt die alleen komen dansen. Het is niet zo duidelijk.  20 

Juul vraagt of het voor anderen ook onduidelijk is. 21 

Emiel beaamt dit.  22 

Steven zegt dat de richtlijnen een goed idee zijn, maar dat ze het doel ervan ertussen mogen zetten. 23 

 24 

Elli vraagt wie de internationalisering op zich gaat nemen. Het is heel veel werk.  25 

Juul geeft aan dat er al met de WebCie over is gesproken.  26 

Bas zegt dat de WebCie al was begonnen aan het kleine informatiepagina in het Engels. Ze zijn nu 27 

dusdanig ver dat het gros van de vertalingen er al is.  28 

Elli vraagt naar de PR en de mails.  29 

Juul zegt dat de website dus al loopt. De rest, vooral de PR, is voor een meerjarenplan. De mails zullen 30 

volgens het ‘English-follows-Dutch systeem’ gaan. Alle massa-mails worden straks tweetalig verstuurd. 31 

Elli uit haar zorgen. Juul is Voorzitter, doet een master en ze krijgt er niets voor het vertalen. Misschien 32 

moet ze het niet willen doen.  33 

Juul is zich ervan bewust. Een mail vertalen is niet veel werk. Het gaat niet om een boekwerk. Ze bedankt 34 

Elli voor haar zorgen, maar maakt duidelijk dat ze het aan kan. 35 

 36 

Pagina 6 37 

Elli heeft een vraag over de TeammatchCie. Er zijn geen vaste evenementencommissies  38 

Bas zegt dat het een evenementencommissie is die elk jaar terugkomt.  39 
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Juul zegt het ook zo te bedoelen als Bas het zegt.  1 

Elli antwoordt dat het echter geen reguliere commissie is. 2 

 3 

Na enige discussie over welke woorden er gebruikt moeten worden, is de ALV het volgende overeen 4 

gekomen over de commissievorm van de TeammatchCie: Jaarlijks terugkerende 5 

evenementencommissie. 6 

 7 

Tes heeft nog een kleine opmerking. Het gaat om het doorsluizen van het geld voor het open feest naar 8 

de GalaCie. Nu is er 250 euro minder voor de Commissaris Extern. Ze hoop dat het niet ten koste gaat 9 

van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van Dance Fever. Extern valt er nog veel te halen, denkt ze. 10 

 11 

(Naomi Buijs verlaat de ALV om 19:40 en machtigt Leonie Vonk vanaf punt 8) 12 

 13 

Pagina 7 14 

Elli vraagt of er al een vaste borrelkroeg is.  15 

Laura zegt dat café Tout is benaderd. Die heeft al twee borrels gedaan. Rolf vindt alles eigenlijk prachtig 16 

wat Dance Fever bedenkt.  17 

Bas merkt op dat SODA persoonlijke problemen heeft met het café.  18 

Laura vraagt wat de problemen precies zijn. 19 

Elli zegt dat de dames er vervelend worden aangesproken.  20 

 21 

Elli vervolgt dat, toen er geweigerd werd om te praten (en na jaren bij Tout te zijn geweest), ze nu weg 22 

zijn. 23 

Tes merkt op dat het met Rolf is besproken door Bas en haar. Ze zegt dat de lucht geklaard is. Meer kun 24 

je niet doen.  25 

Laura zegt dat tot nu toe het contact echt prima verloopt.  26 

Caroline zegt wel dat ze goed snapt waar Elli haar opmerking vandaan komt. Hij heeft inderdaad een 27 

aantal dingen gezegd.  28 

Juul schrikt ervan en zegt dat als er zoiets voorkomt, het bestuur actie kan ondernemen.  29 

Dennis vraagt naar een eventueel plan B voor een stamkroeg. 30 

Juul zegt dat die er nog niet is, maar dat na Caroline haar opmerking het zeker wordt meegenomen. 31 

Marijn vraagt aan de ALV om melding hiervan te maken bij het bestuur wanneer iets dergelijks 32 

voorkomt. 33 

 34 

Toelichting aanpassingen begroting 35 

 36 

Caroline vraagt naar het ABC-toernooi en of er dan wel genoeg geld is voor het ideeënpotje. 200 euro 37 

lijkt namelijk niet genoeg.  38 

Matthijs zegt dat het budget niet meer voor het ABC-toernooi is en dat de 200 euro geheel aan iets 39 
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anders kan worden besteed. 1 

Juul voegt toe dat ze aan het kijken zijn naar een voorstelling waar ze heen kunnen gaan. 2 

 3 

Bas vraagt wie er een beroep mogen doen op dat ideeënpotje.  4 

Matthijs geeft aan dat iedereen dat mag, Hij vermeldt ook dat dit dé kans is voor de podiumdansers. Als 5 

er niks mee gebeurt, dan gaat het alsnog naar de stijldansers als ze met goede ideeën komen. 6 

 7 

Tamara wilde terugkomen op Juul haar opmerking. Ze vraagt of je als voormalig podiumdanser of als 8 

stijldanser ook naar de voorstelling kan gaan.  9 

Matthijs zegt dat ze niemand willen buitensluiten. Het is dus voor elke stijl toegankelijk. 10 

 11 

Stemming 12 

 13 

Er zijn 22 stemgerechtigden incluis de machtigingen. Er wordt gestemd middels handopsteken. De stelling 14 

is als volgt: Het beleidsplan van het XVIIIe bestuur der Dance Fever wordt ingestemd met inachtneming van 15 

de wijzigingen die hierboven genoemd zijn. 16 

 17 

Dennis vraagt nog even wat de blanco-stem inhoudt. 18 

Juul zegt dat je dan geen mening hebt, maar hij wordt gerekend als de meest conservatieve stem, dus 19 

als ‘tegen’. 20 

 21 

Voor:  19 22 

Tegen:  0 23 

Blanco:  1 24 

Onthouding: 2 25 

 26 

Het beleidsplan van het XVIIIe bestuur van Dance Fever is ingestemd met inachtneming van alle 27 

wijzigingen en opmerkingen! 28 

 29 

9. Peiling vijfde plaats RvA 30 

Juul zegt dat de stemronde voor de RvA haastig is gegaan. Ze vraagt of er nu al een tweede stemronde 31 

kan komen voor een vijfde plaats in de RvA.  32 

Matthijs voegt toe dat het effect van het stemmen van blanco voor veel mensen niet duidelijk was. 33 

Juul merkt ook op dat er nu een RvA is zoals het hoort volgens het HR (aantal bestuursleden -1), maar 34 

dat ze toch graag een vijfde lid erbij willen hebben als het bestuur weer compleet is. De stelling is 35 

gemaild. 36 

 37 
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Bas merkt op dat het bestuur te allen tijde een stemming mag aanvragen. Juul antwoordt dat het nu nog 1 

aan het begin van het jaar is en dat ze het daarom nu willen doen. 2 

 3 

Elli wil weten waar ze precies over gaan stemmen. De stelling op de PowerPoint is niet dezelfde als de 4 

gemailde stelling.  5 

Juul zegt dat ze over de gemailde stelling zullen stemmen.  6 

 7 

Elli vraagt of het bestuur de reden weet waarom in het HR staat dat er niet even grote RvA als bestuur 8 

mag zijn.  9 

Juul zegt van wel, maar kan het zo gauw niet ophalen. 10 

Bas antwoordt dat er tijden zijn geweest er niet zoveel mensen bij de ALV waren. Dan kun je je mening 11 

doordrukken als RvA.  12 

Elli zegt dat ze daarom niet op dit moment voor een vijfde plaats voor de RvA wil stemmen, omdat de 13 

RvA dan even groot is als het bestuur. 14 

 15 

Bas merkt op dat ze alleen gaan stemmen als het nodig is.  16 

Elli vraagt of we nu dan nog niet kiezen. 17 

Juul zegt van niet. Dit idee kwam voor het bericht dat Naomi zou terugtreden als Secretaris. Vandaar dat 18 

we een stemming aanvragen voor een later moment. 19 

 20 

Bas zegt dat de stelling inhoudt dat het bestuur een stemming later mag aanvragen.  21 

Elli voegt toe dat je dan een peiling aanvraagt.  22 

 23 

Bas zegt dat je het niet per se nu hoeft aan te vragen. Je kunt ook wachten. 24 

Sanne vraagt of het niet uitmaakt dat het niet aan het begin van het jaar is.  25 

Bas zegt dat je toch wel tegen het HR in gaat, of je nu wacht of niet. Houd het voor nu in het midden en 26 

doe het als het nodig is. 27 

 28 

Juul zegt dat ze dit punt zullen verplaatsen naar de ALV wanneer ze weer zeskoppig zijn, indien de RvA 29 

en het bestuur dat wensen. 30 

 31 

Er wordt als het bestuur weer zeskoppig, gekeken of een vijfde plek in de RvA wenselijk is. Voor nu 32 

schuiven ze het punt door naar een volgende ALV. 33 

 34 

10. Begroting NSK-Cie 35 

Steven zegt dat de begroting vanmiddag nog is aangepast. De meest recente versie staat op de 36 

PowerPoint. 37 

 38 
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Steven zegt dat ze hebben gerekend op 120 dansende deelnemers, met een aantal dubbeldansers en vijf 1 

niet-dansers. Je betaalt 35 euro voor het inschrijven. Voor de sponsoring wordt gerekend op 500 euro 2 

die wordt opgehaald bij de Rabobank, Podium en Dancewear. Voor het publiek kunnen ze ook rond de 3 

6,00 p.p. aan kaartjes verwachten. Ze hebben ook 300 euro subsidie mogen begroten. Er wordt 4 

opgemerkt dat het kopje ‘Wedstrijd’ niet alleen licht en geluid omvat, maar eigenlijk een totaalpakket is. 5 

 6 

Elli vraagt naar de vloer, omdat deze er niet op staat. 7 

Steven antwoordt dat die bij de 4000 van de ‘Wedstrijd’ valt. Uitsplitsen was apart, omdat de locatie alles 8 

in één aanbiedt. 9 

Elli geeft als tip om het dan beter ‘Faciliteiten’ te noemen. Dat is meer allesomvattend. Dit zal ook zo 10 

worden aangepast. 11 

 12 

Steven zegt dat de promotie voor de zusjes als volgt zal gaan; er zullen posters worden gestuurd over de 13 

mail. Er wordt niet geflyerd, want de doelgroep was niet duidelijk. Daarom is deze post geschrapt.  14 

 15 

Steven deelt mee dat ze voor het eten een frietkraam wilden huren. Er is nog geen offerte; online prijzen 16 

geven iets minder dan 700 euro aan.  17 

Kim zou teleurgesteld zijn als er weer een frietkraam was. Iets gezonds mag ook wel. 18 

Leonie is het eens met Kim. 19 

Steven zegt dat ze daar naar kunnen kijken. 20 

 21 

Tamara vraagt naar het aantal deelnemers waar ze rekening mee hebben gehouden. In haar bestuursjaar 22 

is er 700 euro verlies gedraaid door minder deelnemers, weet ze nog van een mailwisseling.  23 

Steven zegt dat het gebaseerd is op de afgelopen twee jaar: 153 en 145 deelnemers zijn genoemd. 24 

Daarom vonden ze 125 aantal deelnemers een veilig getal.  25 

Bas voegt nog toe dat die commissie uit dat jaar hun afrekening nog heeft gestuurd en ze uiteindelijk 26 

een verlies van 80 euro hebben gemaakt. 27 

 28 

Steven vervolgt dat de brunch ook op voorgaande jaren is gebaseerd. Er komt een feest op zaterdag in 29 

het Sportcafé. Daar staat 100 euro voor de aankleding. Zondag willen ze workshops aanbieden. 30 

Stijldansen of salsa. In elk geval paren dansen; iets wat podiumdansers vaak niet kennen. Verder is er 100 31 

euro voor de bedankjes.  32 

Matthijs voegt toe dat de jury bedankjes zal krijgen in de vorm van een fles wijn en niet in uurloon. 33 

Steven beaamt dat en zegt dat ze dat eventueel ook voor de workshops zo willen regelen. Als tip wordt 34 

meegegeven dat andere goede dansers ook kunnen jureren.  35 

Kim vraagt of dat realistisch is. 36 

Elli zegt dat het bij wijze van spreken nog een stukje zeep kan zijn.  37 

Bas voegt toe dat bij het afgelopen ETDS het een negerzoen was.  38 
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Steven stelt vast dat ze de jury niet gaan betalen in uurloon.  1 

 2 

Elli vraagt of er al meer informatie is over waar het NSK wordt gehouden en wanneer het is. 3 

Steven zegt dat het NSK op 14 april 2018 zal zijn, waarschijnlijk in het RSC, tenzij ze het voor minder geld 4 

ergens anders kunnen houden. 5 

 6 

Elli vraagt of ze al mensen hebben bedacht die kunnen jureren:  7 

Steven antwoordt dat ze dat wel kort gedaan hebben.  8 

Fransje voegt toe dat er een lijstje opgesteld is en dat er al mensen zijn benaderd. 9 

 10 

Bas merkt op dat veel grote namen heel snel te porren zijn voor iets studentikoos met een goed verhaal. 11 

Schroom niet om een Jan Kooijman aan te schrijven of een Dan Karaty *zwijmel*  12 

 13 

Steven vervolgt dat ze op de zondag iets anders willen doen; misschien andere sportactiviteiten.  14 

Tamara zegt dat workshops niet aansloegen, want iedereen was doodmoe. Dan gaan ze liever eerder 15 

naar huis, dan dat ze een workshop volgen. Daar moet je rekening mee houden. 16 

Elli spreekt over de mentaliteit. Op een ETDS of NTDS is het ook niet anders dan twee avonden heel erg 17 

vermoeid zijn en dan heb je de Latin-dag nog. 18 

Tamara zegt dat niet iedereen die mentaliteit heeft en het anders zonde is van de moeite die de 19 

commissie erin stopt. 20 

 21 

Leonie voegt toe dat de activiteiten pas om 13:00 begonnen. Misschien helpt het als je de activiteit 22 

vroeger begint. 23 

 24 

Elli vraagt naar het thema. *Zeer spannend tromgeroffel*  Steven deelt mee dat het thema ‘Hollywood’ is! 25 

Juul vraagt of het thema nog wel even onder ons kan blijven. Dit is uiteraard geen probleem. 26 

 27 

Steven vervolgt dat er een bewaker vanuit het RSC is, die ze moeten inhuren. Daar willen ze nog over 28 

onderhandelen.  29 

Dennis vraagt of hij erbij zit in het pakket.  30 

Steven zegt dat ze geen huur betalen maar ze moeten wel de bewaker huren, omdat ze er ’s nachts 31 

liggen. 32 

Elli zegt dat op het NTDS of ETDS je kon kiezen voor een eigen bewaker. 33 

Bas zegt dat dat niet meer het geval is.  34 

Steven stelt ook dat een reden hiervoor is dat de continuïteit gewaarborgd blijft en dat 35 

ontruimingsplannen niet doorgegeven hoeven worden.  36 

Kim voegt toe dat het RSC negatieve ervaringen heeft met andere verenigingen die spullen kapot 37 

maakten en dat ze daarom voorzichtig zijn. 38 

 39 
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Matthijs wil de NSK-Cie een applaus geven omdat ze pas vier weken bestaan en al heel veel voor elkaar 1 

hebben gekregen. 2 

Stemming 3 

Er zijn 22 stemgerechtigden incluis de machtigingen. Er wordt gestemd middels handopsteken. De stelling 4 

is als volgt: De begroting van de NSK-Cie wordt goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen en 5 

opmerkingen die hierboven genoemd zijn. 6 

 7 

Voor:   22 8 

Tegen:  0 9 

Blanco:  0 10 

Onthouding:  0 11 

 12 

De begroting van de NSK-Cie is goedgekeurd! Alle wijzigingen en opmerkingen zullen worden 13 

meegenomen. 14 

 15 

---Juul van Kesteren schorst kort de vergadering van 20:31 tot 20:37--- 16 

 17 

(Bas komt weer binnen om 20:38) 18 

 19 

11. W.V.T.T.K. 20 

 21 

Er is niets ter tafel gekomen. 22 

 23 

12. Rondvraag 24 

Caroline vraagt of er is nagedacht over de groep Hiphop Halfgevorderd. Er zijn maar vier mensen in de 25 

les.  26 

Juul zegt dat daaraan wordt gewerkt. 27 

 28 

Bas vraagt of het bestuur het naar haar zin heeft. Ze antwoorden allemaal van wel. 29 

 30 

Laura zegt dat de vloer in de Jan Massinkhal nog steeds glad is.  31 

Esmé zegt dat ze een gesprek heeft gepland met de beheerder. Het zal worden aangekaart. Ze probeert 32 

ook aan de dansdocenten te vragen wat ze er precies mee moet doen.  33 

Bas merkt op dat het voor elke stijl dansbaar moet zijn, niet alleen de stijldansers. 34 

 35 

Kim vraagt namens Joan of de machtigingsprocedure zo moeilijk moest zijn.  36 

Juul antwoordt dat het zo in het HR staat, dus ja. 37 

 38 
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Elli wilde zeggen dat ze iemand kent die Kizomba/Salsa/Bachata op hoog niveau danst: Josette. Die kun 1 

je eventueel benaderen voor de workshops voor het NSK. Claudia (onze Ballroom docente) kan ook 2 

Zouk. Josette had al aangegeven dat ze het leuk vond om een keer te geven bij Dance Fever.  3 

Elli merkt ook op dat de optie ‘onthouden van stemmen’ niet aangegeven hoeft te worden. 4 

 5 

Marijn zegt dat mocht iemand nog een goede Secretaris weten, ze het heel graag horen. 6 

 7 

Juul bedankt Elli voor haar aanwezigheid bij bijna alle ALV’s sinds dat ze bij Dance Fever is gekomen en 8 

vindt het jammer dat ze weggaat. 9 

 10 

13. Sluiting 11 

 12 

Juul van Kesteren sluit de vergadering om 20:45:02 uur. De volgende ALV zal plaatsvinden op 12-12-13 

2017 14 


