
                                      NOTULEN ALV   

    18-04-2017 

    

    

Pagina 1 van 16    

    

S.D.V.N. DANCE FEVER 1 

   2 

   3 

NOTULEN ALGEMENE 4 

LEDENVERGADERING 5 

   6 

18 APRIL 2017, 19:00 UUR. LOCATIE: HG00.068. 7 

   8 

Aanwezigen: 9 

Lieke Oppers (voorzitter), Leonie Vonk (notulist), Bas Broere, Neeltje-Cees de Wit, Roos Leenen, Tes van 10 

der Zee, Caroline Bollen, Elli Damen, Lotte Dohmen, Lieke Galas, Marijn de Haan, Emilie van ‘t Hof, Anne 11 

Inkenhaag, Tom Lormans, Rick Maassen, Ruben van Osch, Gabi Rahimbaks, Walter Rensen, Esther de 12 

Winter. 13 

  14 

Verlate binnenkomst:  15 

Ruben van Osch (19:03). 16 

Eerder vertrek:  17 

- 18 

Machtigingen tot stemmen:  19 

 -   20 



                                      NOTULEN ALV   

    18-04-2017 

    

    

Pagina 2 van 16    

    

Agenda 1 

 2 

1. Opening             3 

2. Vaststellen van de agenda         4 

3. Mededelingen 5 

 6 

Punt ter stemming 7 

 8 

4. Vaststellen ALV notulen d.d. 1 februari 2017       9 

  10 

Punten ter informatie 11 

 12 

5. Updates vanuit het bestuur 13 

 14 

Punten ter bespreking 15 

 16 

6. Commissierondje 17 

 18 

7. W.V.T.T.K. 19 

8. Rondvraag           20 

9. Sluiting  21 



                                      NOTULEN ALV   

    18-04-2017 

    

    

Pagina 3 van 16    

    

1. Opening  1 

 2 

Lieke O. opent de vergadering om 19:00 uur en heet iedereen welkom. 3 

2. Vaststellen agenda 4 

 5 

De agenda is vastgesteld zoals hij op de vorige pagina te zien is. 6 

 7 

3. Mededelingen 8 

 9 

Rick deelt mee dat het blaadje klaar is. Als mensen er een willen hebben, kunnen ze die pakken. 10 

Tom vraagt om welk blaadje het gaat. 11 

Elli antwoordt dat het het Groene blaadje van de PublicaCie is. 12 

 13 

Elli zegt dat ze blij was om te zien dat er updates en een commissierondje op de agenda staan. 14 

Daarnaast gaat om acht uur haar wekker. 15 

 16 

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 1 februari 2017 17 

 18 

Algemene opmerkingen 19 

Elli zegt dat de notulen er weer heel netjes uitzagen. 20 

 21 

De notulen worden verder per pagina besproken.  22 

 23 

Pagina 6 24 

Esther zegt dat de tekst van de HR-wijziging erg onscherp is en vraagt of dat aangepast kan. Leonie zegt 25 

dat ze het zal aanpassen. 26 

 27 

Ruben komt binnen (19:03). 28 

 29 

Pagina 8 30 

Elli zegt dat ze blij is dat het commissierondje er alsnog is geweest. 31 

 32 

De notulen van de ALV van 1 februari 2017 zijn vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen. 33 
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5. Updates vanuit het bestuur 1 

 2 

Update kandidaatsbestuur 3 

Lieke O. deelt mee dat er druk wordt gezocht naar een bestuur voor volgend jaar. Er zijn drie 4 

bestuursinteresseborrels geweest. Er zijn momenteel acht geïnteresseerden.  5 

Marijn vraagt hoe realistisch dat getal is. 6 

Lieke O. zegt dat we niet zeker weten van iedereen of ze ook daadwerkelijk zullen gaan solliciteren. Ze 7 

hebben wel duidelijke interesse en motivatie. 8 

Elli vraagt of de geïnteresseerden capabel zijn. Lieke O. antwoordt dat dat het geval is.  9 

 10 

Lieke O. zegt dat de deadline voor de sollicitatiebrieven 29 april is. Volgende ALV zal er meer bekend zijn 11 

over de samenstellling van het aspirant-kandidaatsbestuur.  12 

 13 

Er zijn acht capabele geïnteresseerden voor het bestuur, na drie bestuursinteresseborrels. De deadline voor 14 

de sollicitaties is 29 april. 15 

 16 

Update financiën 17 

Bas zegt dat het uiteindelijke tekort op de contributie is uitgekomen op 3.325 euro, na de inning van de 18 

contributie van het tweede halfjaar. De halfjaarscontributie is extreem hoog uitgevallen dit jaar. Er zijn 19 

veel nieuwe leden. De D-docenten hebben ook geholpen met het betrekken van nieuwe leden bij de D. 20 

De goede promotie van de proeflessen heeft ook zeker bijgedragen aan het hoge aantal nieuwe leden. 21 

Roos bedankt de PR-Cie voor de hulp hierbij. 22 

 23 

Bas zegt dat er in het financieel jaarverslag dus een verlies zal staan van ongeveer 3.300 euro. 24 

Elli vraagt of de halfjaarscontributie dus hoger is uitgevallen dan de schatting van 1.500 euro.  25 

Bas antwoordt van wel. De contributie is ruim 2.000 euro geworden. 26 

 27 

De halfjaarscontributie is veel hoger uitgevallen dan verwacht, ruim 500 euro meer dan de verwachting van 28 

1.500 euro. Het uiteindelijke verlies komt uit op 3.325 euro. 29 

 30 

Update workshops 31 

Tes vertelt dat de workshops goed lopen. Het begrote bedrag is bijna bereikt. Er lopen momenteel twee 32 

workshops. Dat bedrag gaat dus sowieso bereikt worden. Er zijn positieve geluiden vanuit de aanvragers, 33 

dus complimenten aan de docenten.  34 

 35 

Er zijn nu negen workshops gegeven, waarvan vier tegen het oude en vijf tegen het nieuwe tarief.  36 
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Balletvloer 1 

Neeltje zegt dat ze vorige ALV een update over een rolvloer voor ballet had beloofd. Er ligt nu sinds twee 2 

weken een balletvloer! Hij is nog wat bobbelig, maar hij is stroever en draaivriendelijker dan de houten 3 

vloer. Fiorella is er blij mee. 4 

 5 

Esther zegt dat de vloer ook bij Modern Jazz gebruikt wordt. Het dansen gaat veel beter op deze vloer. 6 

 7 

Ruben zegt dat de vloer nog wat bobbelig is doordat hij opgerold ligt. Hij merkt op dat de vloer zwaar is 8 

om in je eentje op te rollen. Hij raadt aan om dit dus met een aantal mensen samen te doen. 9 

 10 

Elli merkt op dat er dit jaar best wel veel geld is besteed aan materialen voor klassiek ballet. Ze vraagt of 11 

dat wel naar rato is van het aantal leden dat klassiek ballet danst. 12 

Bas zegt dat het aantal leden dat klassiek ballet danst erg klein is dit jaar. De beginnersgroep trekt wel 13 

weer aan. Bas vraagt wat Elli precies bedoelt met haar vraag. 14 

Elli zegt dat er al jaren wordt gezeurd dat er veel geld naar stijldansen gaat, met als argument dat er 15 

weinig geld naar de andere stijlen gaat. Als er dan nu veel geld naar klassiek gaat, maar er weinig geld 16 

van binnenkomt, voelt dat raar.  17 

Bas zegt dat er dit jaar weinig geld naar andere stijlen is gegaan. De barres moesten aan het begin van 18 

het jaar aangeschaft worden. Daar konden we niet omheen. We hebben nu gekozen om de vloer aan te 19 

schaffen omdat de ballerina’s risico’s liepen op blessures. Daarnaast blijken nu andere stijlen er ook van 20 

te profiteren. Zoals gezegd wordt hij ook gebruikt bij Modern Jazz en ook vanuit hiphop zijn er positieve 21 

geluiden over. Vroeger werd er gevraagd om dingen voor stijldansen en dan ging er geld heen. Nu was 22 

er een verzoek vanuit klassiek. 23 

Elli zegt dat ze het nog steeds scheef vindt dat er veel geld naar klassiek gaat terwijl er weinig aan 24 

binnenkomt. Ze zegt dat er dan ook kenbaar gemaakt moet worden dat stijlen kunnen vragen om 25 

materiaal. 26 

Bas zegt dat dat ook kenbaar is gemaakt en dat dat nog steeds kan. Vraag het als er iets nodig is, dan 27 

kijken we wat we daarin kunnen betekenen. 28 

 29 

Ruben voegt toe dat er ook op lange termijn gekeken moet worden. De barres en de vloer gaan nu 30 

meerdere jaren mee. Het ene jaar wordt er wat meer uitgegeven aan de ene stijl en minder aan de 31 

andere stijl. 32 

Elli vraagt of de vloer en de barres dan ook afgeschreven zullen worden over meerdere jaren. Bas zegt 33 

dat dit het geval is. 34 

 35 

Marijn zegt dat hij niet het idee heeft dat er stijldansvoorstellen zijn afgewezen dit jaar. Elli zegt dat dit in 36 

vorige jaren is gebeurd. 37 
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Marijn zegt dat hij het onnodig vindt om het hierover te hebben. Het zou passender zijn om hier een 1 

discussie over te voeren als er nu een verzoek van stijldansen afgewezen werd, omdat die vloer al is 2 

aangeschaft. Daar is echter nu geen sprake van. 3 

Bas zegt dat hij het sentiment van Elli over afgelopen jaren snapt. Er is toen gekozen om die verzoeken af 4 

te wijzen, maar er wordt altijd gekeken of het waardevolle investeringen zijn voor de toekomst. 5 

 6 

Er is een rolvloer aangeschaft voor klassiek ballet voor in de JMH. De verschillende podiumdansen kunnen 7 

hiervan gebruik maken. Het is zo dat er dit jaar veel geld is uitgegeven aan klassiek ballet terwijl er relatief 8 

weinig leden in die groepen zitten. Echter, andere stijlen profiteren dus ook van de vloer en er kan nog 9 

jaren gebruik gemaakt worden van de vloer en de barres. 10 

 11 

BRADO 12 

Neeltje deelt mee dat Dance Fever is aangesloten bij de Brabantse Danssport Organisatie (BRADO). Dit is 13 

een soort van kleine NADB, voor dansverenigingen in Brabant en in de buurt van Brabant. 14 

De eerste wedstrijd waar we naartoe zullen gaan is op 14 mei in Cuijk. Dan zullen we zien of het bevalt. 15 

Elli vraagt of dit voor alle stijlen is. 16 

Neeltje antwoordt dat ze wedstrijden hebben voor hiphop en stijldansen. 17 

 18 

Caroline vraagt of het hiphopwedstrijdteam aan die wedstrijden mee zal doen. 19 

Neeltje zegt dat ze aan Liza heeft verteld dat er hiphopwedstrijden zijn, en het aan haar doorspeelt 20 

wanneer er wedstrijden aankomen. Ze hebben tot nu toe nog niet meegedaan, omdat ze zich op andere 21 

wedstrijden aan het focussen zijn. 22 

 23 

Elli merkt op dat het heel positief is dat same-sex-paren mee mogen doen aan de wedstrijden van de 24 

BRADO. Neeltje voegt hieraan toe dat je bij de NADB alleen als man-vrouwpaar mee mag doen. 25 

 26 

Ruben vraagt hoe vaak de BRADO-wedstrijden plaatsvinden. 27 

Neeltje antwoordt dat ze één keer in de één à twee maanden zijn. Er is een wedstrijd die eerder is dan 14 28 

mei, het was echter te kort dag om daaraan mee te doen. 29 

Ruben zegt dat er opgepast moet worden dat dit niet doodbloedt, omdat dat eerder is gebeurd. 30 

 31 

Dance Fever is nu aangesloten bij de BRADO. Zij hebben wedstrijden voor hiphop en voor stijldansen. Bij 32 

stijldansen mogen ook same-sex-paren meedansen. De eerste stijldanswedstrijd waar Dance Fever heen zal 33 

gaan is op 14 mei. 34 

 35 

RAGweek 36 

Tes zegt dat Dance Fever samen met Stuban, Boosters, Akris en de BFrisBee2’s een Casino Night heeft 37 

georganiseerd in het kader van de RAGweek. Er is 132,80 euro opgehaald voor de goede doelen. Het 38 
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Nederlandse goede doel is stichting AYA, voor jonge mensen met kanker. Het internationale goede doel 1 

is Estrela da Favela. Dit goede doel is er om kinderen in sloppenwijken te helpen, door onderwijs en 2 

sport aan te bieden. 3 

 4 

Elli vraagt hoeveel leden van Dance Fever op de activiteit waren. 5 

Bas zegt dat hij er zeventien heeft geteld. De rest was dus van andere verenigingen.  6 

Tes voegt toe dat het een positieve samenwerking was. 7 

 8 

Elli zegt dat er een paar jaar geleden slechts drie leden van Dance Fever aanwezig waren en dat ze dit 9 

dus heel netjes vindt. 10 

 11 

Batavierenrace 12 

Tes zegt dat de Batavierenrace nu helemaal rond is. Dance Fever heeft tien lopers en de GSV vijftien, 13 

zoals afgesproken. Ze bedankt de ALV voor de input. Die heeft erg geholpen om het team compleet te 14 

maken. 15 

 16 

Tes zegt dat je je nog aan kunt melden als reserveloper.  17 

Elli vraagt of het goed is gekomen met het geld. Bas antwoordt van wel. 18 

 19 

Caroline bedankt Tes voor het oppakken van de Bata en het bij elkaar zoeken van een team. Ze vindt dit 20 

superleuk! 21 

 22 

Elli merkt op dat op de PowerPoint “kandidaatsbestuur” staat en zegt dat dit niet klopt. Dat moet 23 

aspirant-kandidaatsbestuur zijn, zoals in het HR staat. 24 

Bas zegt dat er gezocht wordt naar het kandidaatsbestuur. Maar inderdaad, voor dat het 25 

kandidaatsbestuur wordt is dat het aspirant-kandidaatsbestuur. 26 

Lieke O. zegt dat zij de PowerPoint heeft gemaakt en het dus haar fout was. 27 

 28 

6. Commissierondje 29 

 30 

AcCo 31 

Walter zegt dat het wel goed gaat met de AcCo. Het gaat nu iets minder hard, want van de acht mensen 32 

zijn er nu vijf over. Momenteel wordt de activiteit van mei gepland. Daarna komen er nog twee 33 

activiteiten aan. Walter heeft het voorzitterschap overgenomen van Nina, die het weer overgenomen had 34 

van Shauna. Dat was even een chaos, maar alles is weer op de rit. 35 

Elli zegt dat het niet Walters schuld is dat het zo is gelopen.   36 
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Elli zegt dat ze om dit soort ontwikkelingen graag een commissierondje wil hebben. Ze vraagt of dit 1 

allemaal sinds de vorige ALV is gebeurd. Roos zegt dat dat inderdaad het geval is. 2 

 3 

Walter legt uit waarom er drie mensen zijn weggegaan. Pauline is naar Parijs verhuisd en de rest kon het 4 

er niet meer bij doen. 5 

Elli zegt dat ze hier een beetje van schrikt en hoopt dat het wel goedkomt met de volgende activiteiten. 6 

Walter zegt dat de activiteiten die er aankomen wel al vaststaan. Er moet alleen nog gepland en begroot 7 

worden. 8 

Elli vraagt of dat gaat lukken met z’n vieren. 9 

Walter antwoordt dat het wat meer werk is, maar dat het wel gaat lukken. 10 

Lieke O. voegt toe dat het kamp ook niet meer doorgaat, maar dat er wel een vervangende activiteit 11 

voor in de plaats zal komen. 12 

 13 

Tom vraagt of die vier mensen wel genoeg zijn om de laatste activiteiten te regelen. Roos zegt dat het er 14 

vijf zijn. Nina doet alleen iets minder nu. 15 

Tom zegt dat vier mensen dus dubbel zo hard moeten gaan werken. Het kan ook zo zijn dat acht 16 

mensen een luxe was en dat het met vier ook kan. 17 

Walter zegt dat ze het met vier gaan redden. 18 

Tom zegt dat hij het zich kan voorstellen dat de moed misschien in de schoenen zakt. Walter zegt van 19 

niet. Ze staan er goed in en hij heeft vertrouwen dat het goedkomt. 20 

 21 

Elli vraagt of de activiteiten samen met Op Hoop van Zegen en Lasya nog doorgaan. 22 

Roos antwoordt dat Lasya niet doorgaat, omdat zij alleen maar op zondagen konden. Op Hoop van 23 

Zegen gaat wel door.  24 

 25 

Marijn vraagt wat de mei-activiteit zal zijn. Roos zegt dat de begroting nog niet is goedgekeurd en de 26 

activiteit nog niet vaststaat.  27 

 28 

De AcCo loopt, maar er zijn vier mensen weggegaan sinds vorige ALV. Ze kunnen het werk wel dragen met 29 

z’n vieren. De mei-activiteit staat nog niet vast. Er komt nog een samenwerkingsactiviteit aan met Op Hoop 30 

van Zegen. 31 

 32 

BoCo 33 

Emilie zegt dat het goed gaat. Er zijn twee borrels geweest, en er komt er nog één aan. De vorige borrel 34 

was in samenwerking met de AcCo. Dat was wat ingewikkelder omdat het een samenwerking was, maar 35 

het is een leuke borrel geweest.  36 
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Esther vraagt wanneer de volgende borrel zal zijn. Emilie antwoordt dat die waarschijnlijk in juni gaat 1 

plaatsvinden.  2 

Elli vraagt naar het thema van komende borrel. Emilie antwoordt dat ze dat nog niet weten, en dat 3 

suggesties welkom zijn.  4 

 5 

De BoCo heeft twee borrels gehad, waarvan één een samenwerking met de AcCo was. Die samenwerking is 6 

helaas niet helemaal soepel verlopen. Beide borrels waren wel geslaagd. Er komt nog één borrel aan. 7 

 8 

IntroCie 9 

Caroline zegt dat de IntroCie is begonnen. De commissie heeft vijf leden, wat een prima aantal is om de 10 

commissie goed te laten functioneren. Iedereen is enthousiast en heeft veel ideeën. Het is nog kijken hoe 11 

die uitgewerkt gaan worden. 12 

 13 

Elli vraagt of de dingen die geregeld moeten worden al geregeld zijn. 14 

Caroline zegt van wel. Roos voegt toe dat er nog weinig geregeld hoeft te worden nu. Pas eind april 15 

komt er bericht vanuit de RU. Dan gaat het pas van start. Bas zegt dat dat dit jaar iets later is dan eerdere 16 

jaren. 17 

 18 

Esther vraagt of de IntroCie er alleen is voor de periode van de intro, of ook voor erna, tijdens de 19 

proeflessen.  20 

Caroline antwoordt dat de IntroCie alleen tijdens de intro actief is. Esther zegt dat ze dan helaas op 21 

vakantie is. Roos voegt toe dat de HAN-intro later is. 22 

 23 

Esther vraagt of er dus geen activiteiten zijn tijdens de proeflessen. Roos zegt dat die in ieder geval niet 24 

door de IntroCie georganiseerd gaan worden. 25 

 26 

De IntroCie is van start gegaan. Er zijn al veel ideeën. Voordat de vaste onderdelen zoals de intromarkt 27 

kunnen worden geregeld moet echter eerst de RU berichten. De IntroCie is echt alleen voor de periode van 28 

de intro en is niet actief tijdens de proeflessen. 29 

 30 

PR-Cie 31 

Caroline vertelt dat ze aan het stickeren zijn met hulp van Naomi Meijer en Laura Beunk. Als iemand mee 32 

wil doen met stickeren, stuur dan een mailtje naar de PR-Cie.  De PR-Cie bestaat nog steeds maar uit 33 

twee personen. De communicatie verloopt wel goed daardoor. 34 

 35 

Marijn vraagt of er niet een stapel stickers kan worden neergelegd in de kleedkamer van de Jan 36 

Massinkhal of bij Roomsch Leven. Dan kun je stickers meenemen en onderweg opplakken. 37 
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Caroline zegt dat er veel stickers zijn uitgedeeld op de demoavond. Ze heeft echter niet het idee dat die 1 

allemaal zijn opgeplakt. Het is daarom zonde als mensen dan die stickers pakken maar niet opplakken. 2 

Marijn zegt dat het nu veel moeite is om eerst te mailen om stickers te kunnen krijgen. Caroline zegt dat 3 

hij wel een punt heeft en dat ze er over na zullen denken. Ruben voegt toe dat de demoavond ook al 4 

best lang geleden is. 5 

 6 

Ruben zegt dat de communicatie over de proeflessen vanuit de PR-Cie naar de docenten toe niet heel 7 

soepel is verlopen. De D-docenten kregen te horen dat ze ineens een bijspijkercursus moesten gaan 8 

geven voor de nieuwe instromers. 9 

Roos zegt dat die communicatie vanuit het bestuur ging en dat de PR-Cie alleen heeft geholpen met de 10 

promotie. 11 

Elli zegt dat zo’n bijspijkercursus wel veel druk op de docenten legt. Ze vraagt zich af of het een goed 12 

idee is om dat te organiseren. 13 

Ruben zegt dat die cursus al is geweest. 14 

Elli herhaalt haar vorige opmerking. 15 

Marijn zegt dat er al over is gereflecteerd. Het was inderdaad veel voor de docenten en ze gaan het niet 16 

nog een keer doen.  17 

 18 

Er wordt gestickerd door de PR-Cie. Wie mee wil helpen, moet mailen naar de PR-Cie. Wanneer er 19 

uitgedeeld wordt, worden vaak de stickers niet opgeplakt. Er wordt gekeken of de extra stap van het mailen 20 

anders kan. 21 

Er wordt niet nog eens een bijspijkercursus georganiseerd voor nieuwe instromers bij de D. Dit ging om 22 

communicatie vanuit het bestuur en niet vanuit de PR-Cie. 23 

 24 

PublicaCie 25 

Rick zegt dat het eerste Groene blaadje uit is. Het tweede wordt gemaakt. Er zijn goede plannen 26 

gemaakt voor de komende tijd. Het lukt nu beter om knopen door te hakken, zodat er ook vorderingen 27 

gemaakt kunnen worden na een vergadering.  28 

 29 

Elli merkt op dat er vorige ALV was gezegd dat het blaadje binnen een maand klaar zou zijn. Ze vraagt of 30 

het blaadje wat nu uit is, inderdaad binnen een maand na de vorige ALV af was. 31 

Marijn zegt dat dit blaadje van drie weken terug is.  32 

 33 

Esther merkt op dat de agenda op de achterkant van het blaadje niet klopt. De datum van de teammatch 34 

en het NSK zijn bijvoorbeeld verkeerd. Dat zijn slordigheidjes waarop gelet kan worden.  35 

 36 

Het eerste Groene blaadje is sinds drie weken uit. Het tweede wordt gemaakt. 37 
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OpCie 1 

Lotte zegt dat ze deze week aan de slag gaan met het maken van het programma en het 2 

programmaboekje. Er komen twee gastoptredens: een demo uit Utrecht en een optreden van de 3 

dansschool van Fiorella. 4 

De kaartverkoop is nu twee maanden open. Na een maand was er 1/3 verkocht van het aantal kaarten 5 

dat verkocht moet worden. Dat viel wat tegen, maar heel veel mensen kopen pas op het laatste moment 6 

kaarten. Daarom gaat er nog wat meer gepromoot worden. Dansscholen en de danswinkel Podium zijn 7 

benaderd om posters op te hangen. Binnenkort wordt er nog een mail verstuurd met informatie voor de 8 

dansers.  9 

 10 

Gabi voegt toe dat er ook op Facebook nog gepromoot zal worden. 11 

Lotte zegt dat hoe meer kaarten er worden verkocht, hoe meer extra dingen de OpCie kan doen. Ze 12 

spoort daarom de aanwezigen aan om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. 13 

Lotte zegt dat de zusterverenigingen ook zijn benaderd om te komen kijken. 14 

 15 

Lotte zegt dat de OpCie nog op zoek is naar vrijwilligers om te helpen op de avond zelf of overdag met 16 

het opbouwen en de doorloop. Bij interesse kun je de OpCie mailen.  17 

 18 

Elli oppert dat er gedaan kan worden alsof er nog maar 100 kaarten zijn, bijvoorbeeld. Bij toernooien 19 

wordt ook vaak gezegd dat er nog maar weinig kaartjes zijn en dan gaat het ineens hard met de 20 

verkoop.  21 

Lotte zegt dat er heel veel mensen zijn die willen komen, maar gewoon nog geen kaartje hebben 22 

gekocht. Tom zegt dat je wel wil dat mensen nu een kaartje kopen. Er is nu geen zekerheid of die 23 

mensen ook daadwerkelijk zullen komen. 24 

 25 

De OpCie is bezig met het maken van het programma. De kaartverkoop is twee maanden open, maar het 26 

gewenste aantal kaarten is nog niet verkocht. Mensen bestellen vaak pas op het laatste moment een 27 

kaartje. Daarom gaat de OpCie nog extra promoten, onder andere via Facebook en met posters. 28 

 29 

TeammatchCie 30 

Esther zegt dat de Teammatch aanstaande donderdag plaatsvindt. Elli komt presenteren, dus alleen al 31 

daarom is het leuk om te komen!  32 

Tom wenst iedereen veel plezier. 33 

 34 

WebCie 35 

Bas meldt dat de website en de e-mail sinds de laatste ALV van host-service zijn gewisseld. De 36 

commissies hebben een dag de e-mail niet mogen gebruiken. Verder is het allemaal goed verlopen. Er is 37 
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nergens mail verloren gegaan. De WebCie is nog steeds bezig met het opschonen van de website. Er 1 

wordt gekeken naar mogelijkheden voor het uitbreiden van de webshop. Er komt volgend jaar misschien 2 

een nieuwe sponsor die spullen kan gaan bedrukken. Daar krijgt het bestuur komende week meer 3 

informatie over. Hopelijk komt er zo een nieuwe goedgevulde webshop met een grote verscheidenheid 4 

aan producten. 5 

 6 

Caroline vraagt of er nog een samenwerking komt tussen de PR-Cie en de WebCie in het kader van de 7 

nieuwe sponsor. Bas antwoordt dat dit vanuit het bestuur zal gaan omdat het om een sponsor gaat. Er 8 

moeten namelijk prijsafspraken worden gemaakt. 9 

 10 

De website en e-mail zijn van host service gewisseld. De WebCie is de website steeds verder aan het 11 

opschonen. Komend jaar komt er misschien een nieuwe sponsor, waardoor de webshop uitgebreid kan 12 

worden met nieuwe spullen. 13 

 14 

7. W.V.T.T.K. 15 

 16 

Er is verder niets ter tafel gekomen. 17 

 18 

8. Rondvraag 19 

 20 

Rick vraagt aan Bas of de camera er is bij de Teammatch. 21 

Bas antwoordt van wel, indien de PublicaCie daarvoor zorgt. Die verantwoordelijkheid ligt namelijk bij 22 

hen. 23 

Roos zegt dat de camera in de Villa is. Ze had niet gehoord dat de PublicaCie die wilde gebruiken voor 24 

de Teammatch. 25 

Bas zegt dat als er dingen nodig zijn voor de commissies, dat die aangevraagd moeten worden. 26 

 27 

Tom zegt dat het heel positief is dat de BRADO same-sex-dansers toelaat bij wedstrijden. Hij vraagt wat 28 

de ALV ervan vindt dat de NADB dat niet toelaat. 29 

Neeltje antwoordt dat ze dat persoonlijk heel naar vindt. Ze werd benaderd door een same-sex-paar dat 30 

wedstrijden wilde gaan dansen. Ze zegt dat haar eerste reflex was om stappen te gaan ondernemen bij 31 

de NADB, maar de korte termijnoplossing was het aansluiten bij de BRADO. 32 

Tom vraagt of Dance Fever hier geen stappen in wil ondernemen. Je zou samen met andere 33 

verenigingen stelling kunnen nemen tegen dat besluit van de NADB.  34 

Neeltje vraagt Tom in wat voor vorm dat dan zou kunnen zijn. 35 

Tom antwoordt dat het een open brief namens dansverenigingen in Nederland zou kunnen zijn.   36 
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Elli zegt dat ze gisteren naar een wedstrijd van de NADB was komen kijken. Er waren daar meer dan tien 1 

paren van Dance Fever. Dance Fever betaalt lidmaatschap aan de NADB en hoeft zich niet te schamen 2 

om stelling hierin te nemen. Het is wel goed om het er met docenten over te hebben. Het moet 3 

aangekaart kunnen worden.  4 

 5 

Neeltje vertelt dat er in Zwolle een same-sex-wedstrijd was op dezelfde dag als een normale wedstrijd. Er 6 

waren meer mensen bij de same-sex-wedstrijd dan bij de normale wedstrijd. Als je met veel mensen naar 7 

een same-sex-wedstrijd gaat, is dat ook een manier om een statement te maken. Je laat dan zien dat er 8 

animo is voor same-sex-dansen en dat er voor de NADB dus winst te behalen valt in het toelaten van 9 

same-sex-paren. Dat weegt voor hen misschien zwaarder.  10 

Marijn zegt dat zijn ervaring met de NADB is dat je wel echt de deur moet intrappen voor ze luisteren. 11 

Daarom is het een goed idee om een open brief te schrijven met andere verenigingen. Er kan een brief 12 

opgesteld worden en dan op de volgende ALV worden gepresenteerd om te kijken wat de ALV ervan 13 

vindt. 14 

Elli zegt dat ook andere verenigingen moeten worden gevraagd. Er zijn ook veel same-sex-paren bij 15 

andere verenigingen, bijvoorbeeld Vermeulen.  16 

 17 

Esther vraagt of de NADB kan worden gevraagd om de reden dat ze same-sex-dansers niet toelaten. 18 

Anne antwoordt dat de NADB gewoon ouderwets is. Inschrijving gebeurt bijvoorbeeld nog op papier. 19 

Bas voegt toe dat de officiële reactie van de NADB een aantal jaar geleden was: “dansen doe je als man 20 

met vrouw”.  21 

 22 

We zijn blij dat de BRADO same-sex-paren toelaat, maar de ALV vindt het wel kwalijk dat de NADB dit niet 23 

toelaat. We kunnen als Dance Fever hier stelling in nemen. Dit zou kunnen door te laten zien dat er animo 24 

is. Ook kan een open brief worden gestuurd samen met andere verenigingen. 25 

 26 

Elli verwijst naar vorige ALV, waar een enorme discussie ontstond over het mail- en facebookbeleid. Ze is 27 

er toen op gaan letten en ze raakt geïrriteerd van de vele meldingen op Facebook. Er is niet aan een 28 

melding te zien of het belangrijk voor haar is of niet. Ze vraagt wat het bestuur hierover heeft besloten 29 

naar aanleiding van de vorige ALV.  30 

Lieke O. antwoordt dat Facebook meer bereik heeft en dat halfmaandelijkse mails niet wenselijk waren. 31 

Elli zegt dat er echt veel berichten zijn geplaatst afgelopen tijd. 32 

 33 

Lieke O. voegt toe dat er een planning is voor de facebookberichten en de e-mails. Er wordt maximaal 34 

één bericht per dag geplaatst. Wanneer het echt urgent is worden er wel eens twee berichten of e-mails 35 

verstuurd, maar dit gebeurt zelden. 36 

 37 

Neeltje zegt dat er sinds kort berichtcontrole is op de facebookgroep van stijldansen. Mensen kunnen 38 

daar dus niet zomaar meer zelf berichten in plaatsen. 39 
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Elli zegt dat het om het bestuur en de commissies gaat. Ze heeft het idee dat ze meer facebookberichten 1 

krijgt dan mail. Ze zou liever meer e-mails zien. 2 

Ruben vraagt zich af of dat dan niet het probleem verplaatst naar de mail. 3 

Elli zegt dat Facebook niet te filteren is, in tegenstelling tot de mail waar er een onderwerpregel is. 4 

 5 

Caroline zegt dat ze het fijn vindt hoe de promotie via Facebook gaat. Ze zit in vijf groepen van Dance 6 

Fever op Facebook. Er zijn best veel meldingen, maar je wordt goed herinnerd aan activiteiten en dat 7 

verklaart ook de grote opkomst. Ze wilde zelfs nog zeggen dat ze het fijn vindt hoe het nu gaat.  8 

 9 

Lieke O. zegt nogmaals dat er een planning is om te zorgen dat er niet meerdere berichten worden 10 

geplaatst of meerdere mails worden verstuurd op één dag 11 

Roos zegt dat de discussie op de vorige ALV ook over de nieuwsbrief en de inhoud van de mails ging. 12 

Het bestuur was geen voorstander van de halfmaandelijkse nieuwsbrief. Er is toen besloten om dat niet 13 

te doen.  14 

Tom vraagt of het een idee is om hier concreet naar te vragen aan het einde van het jaar. Er zullen echter 15 

altijd voor- en tegenstanders zijn.  16 

 17 

Lieke O. zegt dat er bij het inschrijven voor activiteiten een veld is om aan te geven hoe leden bij de 18 

activiteit zijn gekomen. Dit is om erachter te komen welke manier van promotie het beste werkt. 19 

Elli brengt ertegenin dat dat niet betekent dat de leden die manier van promotie ook fijn vinden. 20 

Tom zegt dat hij reclame ook niet fijn vindt, maar het werkt wel. Er komt veel voorbij op Facebook, maar 21 

het werkt goed. Tom denkt daarom niet dat dat minder moet. 22 

Elli zegt dat er ook minder mails gestuurd worden. 23 

Tom zegt dat bij de mails het argument was dat mensen ze niet lazen. Daarom is besloten minder te 24 

gaan mailen. Mensen lezen wel facebookberichten.  25 

 26 

Gabi zegt dat het een goed idee is om door te gaan met promotie op Facebook. Er is te zien welke 27 

andere mensen naar een activiteit gaan en je krijgt een herinnering dat er een evenement is. Bovendien 28 

voelt Gabi zich eerder getrokken naar activiteiten wanneer het een leuk evenement met een plaatje is op 29 

Facebook, dan wanneer ze een droge mail leest.  30 

Rick vindt de berichten op Facebook ook prettig. Als de meldingen teveel zijn kun je ze uitzetten en later 31 

teruglezen wanneer je tijd hebt.  32 

Esther zegt dat wanneer je veel dingen in één mail zet, er altijd een paar punten gemist zullen worden. 33 

Facebook is daarom beter volgens haar. 34 

 35 

Neeltje vraagt aan Elli welke meldingen haar storen. De meeste mensen stoort het namelijk niet. 36 

Misschien zijn er dingen die voor een niet-dansend lid niet relevant zijn. 37 
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Elli zegt dat het niet komt doordat ze niet-dansend lid is. Er zijn dingen die niemand boeit, zoals 1 

berichtjes over een vergeten drinkfles. Meerdere herinneringen aan activiteiten, zoals de 2 

bestuursinteresseborrels, zijn ook niet nodig.  3 

Lieke O. zegt dat herinneringen nodig zijn voor sommige leden. 4 

Elli vraagt zich af of je dat soort mensen wel wil bereiken. 5 

Marijn zegt dat hij het wel snapt als je verlegen zit om bestuursleden.  6 

 7 

Tom kijkt naar de tijdlijn van Dance Fever en merkt op dat er vaak meerdere dagen tussen de 8 

verschillende posts zitten. Ook zijn het er nooit meer dan twee op één dag. 9 

  10 

Elli zegt dat er blijkbaar dus niemand anders mee zit. Ze is echter nu zelf dan wel klaar met die groepen. 11 

Roos voegt nog toe dat er sinds vandaag berichtcontrole op de stijldansfacebookgroep zit, waardoor het 12 

spamgehalte omlaag moet gaan.  13 

 14 

Marijn zegt dat hij niet bij de vorige ALV was, maar wel in de notulen de discussie heeft gelezen over de 15 

toon die wordt gezet met de nieuwsbrief. Hij is zich sindsdien steeds meer gaan storen aan de aanhef en 16 

vraagt of er gestopt kan worden met “lieve”. 17 

Elli zegt dat ze de vele mails die ze stuurt altijd begint met “dag”. Dat werkt prima. 18 

 19 

Lieke O. peilt bij de ALV welke aanhef geprefereerd wordt. 20 

 21 

Hieronder de verschillende mogelijkheden voor de aanhef, met het aantal stemmen: 22 

Lieve  5 23 

Beste  12 24 

Geachte 5 25 

Dag  1 26 

Hoi  3 27 

Yo   3 28 

 29 

Aan de hand van de peiling is besloten om de mails voortaan te beginnen met “beste”. 30 

 31 

Veel leden vinden de promotie via Facebook op een fijne manier gaan. Er is sinds kort berichtcontrole op de 32 

stijldansfacebookgroep, wat de hoeveelheid spam moet verminderen. Mails worden vaak niet gelezen. Er 33 

worden meer mensen bereikt via Facebook. Het bestuur heeft een planning, waardoor er wordt gezorgd dat 34 

er maximaal één facebookbericht en maximaal één mail per dag wordt verstuurd. 35 

Verder is er gepeild om de aanhef van de mails te veranderen. Er is besloten om de mails en nieuwsbrief 36 

voortaan te beginnen met “beste”. 37 

 38 

Caroline vraagt Tes of ze nog naar FeestwinkelXL is geweest. 39 
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Tes vraagt waarom ze daarheen zou zijn gegaan. 1 

Caroline zegt dat ze dat dacht te hebben gelezen in de notulen van de vorige ALV. Ze heeft het 2 

waarschijnlijk verkeerd gelezen of onthouden. 3 

Tes zegt dat het contract wel geregeld is zonder erheen te zijn geweest. 4 

Esther zegt dat ze een mail had gestuurd met de vraag om zonneschermen voor de Jan Massinkhal. Er 5 

was toen gezegd dat dat geregeld werd. Ze vraagt zich af wanneer de zonneschermen er zullen komen. 6 

Bas antwoordt dat de bedoeling was dat ze werden geleverd in die week dat Esther had gemaild met 7 

haar vraag. Het bedrijf dat de zonneschermen zou leveren ging echter failliet, waardoor er nu eerst 8 

nieuwe offertes moeten worden aangevraagd. Eind volgende week wordt de knoop doorgehakt, dus 9 

hopelijk zijn ze er binnen een aantal weken. Neem het wel met een korrel zout, want het gaat om de 10 

gemeente. Dit is aan het begin van het jaar al aangekaart, maar er is nog steeds niets van de grond 11 

gekomen. 12 

 13 

9. Sluiting 14 

 15 

Lieke O. sluit de vergadering om 20:14 uur. De volgende ALV zal plaatsvinden op 29 juni 2017. 16 


