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Notulen Algemene ledenvergadering 

S.D.V.N. Dance Fever 

________________________________________________________________________________________________________________ 

12 september 2019, locatie: EOS 01.360, 19:00 uur. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Aanwezigen (34) 

Steven Holleman (voorzitter eerste helft), Calle de Groot (notulist eerste helft), Gabi Rahimbaks, Fransje 

Verduin, Susy Kranenburg, Amanda Waage (voorzitter tweede helft), Margriet Basten (notulist tweede 

helft), Robin Alink, Mariska Rood, Aline Rijks, Lian Brands, Lieke Galas, Leonie Vonk, Walter Rensen, 

Neeltje-Cees de Wit, Laura Snijder, Rick Maassen, Dennis van de Laar, Emiel Rossing, Esmé Rijndertse, 

Caroline Bollen, Anne Inkenhaag, Roos Leenen, Daniek Bakker, Irene Mommers, Elli Damen, Marijn de 

Haan, Marjo Corver, Daphne Kluitmans, Victoria Kunaseelan, Carolien Maas, Tamara Driessen, Laura 

Beunk, Sanne Kluin. 

Verlate binnenkomst  

Tamara Driessen (19:03 uur), Laura Beunk en Sanne Kluin (19:11 uur), Thijs Ikink (23:00 uur). 

Eerder vertrek 

Rick Maassen (19:43 uur), Marjo Corver (23:28 uur), Walter Rensen en Daniek Bakker (1:05 uur). 

Machtigingen 

Kim Schuurman machtigt Roos Leenen. Bas Broere machtigt Leonie Vonk. Ruben van Osch machtigt 

Neeltje-Cees de Wit. 
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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen 

Punt ter stemming 

4. Vaststellen notulen d.d. 18 juli 2019 

Punten ter informatie 

5. Updates vanuit het bestuur 

6. Afrekening AcCo 

7. Afrekening BataCie 

8. Afrekening OpCie 

Punten ter stemming 

9. Jaarverslag XIXe bestuur 

10. Financieel jaarverslag XIXe bestuur 

11. Beleidsplan XXe bestuur 

12. Begroting XXe bestuur 

Decharge commissies en organen 

 

Bestuurswissel 

 

Punten ter stemming 

13. Raad van Advies 2019-2020 

14. KasControlecommissie 2019-2020 

15. HR Wijziging 

16. Begroting AcCo 2019-2020 

Punten ter bespreking 

17. Commissierondje 

18. W.V.T.T.K. 

19. Rondvraag 

20. Sluiting 
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1. Opening

Steven Holleman opent de vergadering (19:02 uur).  1 
Steven vraagt of iemand er bezwaar tegen heeft dat er opnames worden gemaakt voor het notuleren.  2 
 3 
Niemand heeft bezwaar. 4 
 5 
De agenda is vrij lang. Steven vraagt of het commentaar bondig gegeven kan worden, zodat de hele 6 
agenda langs kan worden gegaan. 7 
________________________________________________________________________________________________________________ 8 

 9 

2. Vaststellen van de agenda 10 

Steven vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de agenda.  11 
Elli informeert wanneer de Batavierenrace is geweest. Hiervan is namelijk nog geen sponsorbedrag 12 
bekend. 13 
Gabi zegt dat daar een miscommunicatie over is geweest. Gabi verwacht een factuur. Inmiddels is dat 14 
afgehandeld en dat ligt bij hun boekhouder. Ze zegt dat ze de reactie kregen: rustig aan, dat komt vanzelf. 15 
 16 
De agenda is vastgesteld, zoals deze op de vorige pagina te zien is. 17 

________________________________________________________________________________________________________________ 18 

 19 

3. Mededelingen 20 

Steven deelt mede dat er drie machtigingen zijn. Hij vraagt of er vanuit de ALV mededelingen zijn. 21 

Er zijn geen mededelingen. 22 

________________________________________________________________________________________________________________ 23 

Conclusie ‘Mededelingen’ 24 

Er zijn geen mededelingen. 25 

________________________________________________________________________________________________________________ 26 

 27 

4. Vaststellen notulen d.d. 18 juli 2019 28 

Steven vraagt om te inventariseren of er veel opmerkingen zijn op de notulen.  29 
Marijn meldt dat er niets op aan te merken is. Hij zegt dat er wel veel pagina’s waren, maar dat het goed 30 
is gedaan.  31 
Calle zegt dat er vanaf nu onder elk agendapunt een conclusie komt. Enkele dagen na de ALV wordt een 32 
document met deze conclusies opgestuurd.  33 
Elli vraagt of het klopt dat een aantal jaren geleden al is besloten dat onder elk agendapunt een kleine 34 
samenvatting komt. 35 
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Lieke antwoordt bevestigend en zegt dat dit in haar jaar is besproken. 1 
Elli geeft aan dat transcriptie heel fijn is, maar dat notuleren een samenvatting is. Ze vindt 43 pagina’s 2 
voor notulen alleen veel te veel.  3 
Steven geeft aan dat dit aan het volgende bestuur is om te overwegen.  4 
Roos geeft als algemeen punt aan dat het korter kan, maar dat de notulen wel heel compleet zijn. Verder 5 
geeft ze aan dat het nieuwe bestuur zoveel mogelijk aanwezig moet zijn bij ALV’s. Ze zegt dat het fijn is 6 
als het hele bestuur er is.  7 
Steven stelt de notulen vast zoals deze zijn meegestuurd. 8 
 9 
De notulen van de ALV d.d. 18 juli 2019 zijn vastgesteld zoals deze zijn meegestuurd. 10 
________________________________________________________________________________________________________________ 11 

Conclusie ‘Vaststellen notulen d.d. 18 juli 2019’ 12 

De notulen van de ALV d.d. 18 juli 2019 zijn vastgesteld. 13 

________________________________________________________________________________________________________________ 14 

 15 

5. Updates vanuit het bestuur 16 

Vloer JMH 17 

Steven vertelt dat tijdens de zomervakantie de vloer van de JMH opnieuw is behandeld. Alle lagen van de 18 
vloer zijn eraf gestript en de vloer is vervolgens opnieuw behandeld. Er wordt nog contact opgenomen 19 
met het bedrijf dat de vloer behandeld heeft om na te gaan wat de beste schoonmaakprocedure is voor 20 
de vloer. Ook is de balletvloer weer schoongemaakt en opnieuw vastgeplakt.  21 
 22 
Nieuwe docent hiphop 23 

Steven vertelt dat na het vertrek van N’kia gezocht is naar een nieuwe hiphopdocent. Aan het eind van de 24 
zomervakantie heeft het bestuur Floor van Breda aangenomen als docent voor Hiphop Gevorderd en het 25 
wedstrijdteam. Afgelopen dinsdag hebben de audities voor het wedstrijdteam plaatsgevonden en er is nu 26 
een wedstrijdteam van dertien man. Voor Hiphop Beginners en Halfgevorderd is ook een wijziging in 27 
docent. Deze lessen zullen niet langer gegeven worden door Lian Brands, maar worden - in ieder geval 28 
tijdens het eerste half jaar - gegeven door Lisa van den Hoven. 29 
 30 
Update Floor 31 

Steven vertelt dat begin juli Floor Aalders helaas heeft laten weten dat ze het niet zal redden om les te 32 
geven bij Dance Fever in verband met verhuizing richting de randstad. Het was voor haar een lastige 33 
keuze en het bestuur vindt het ook erg jammer dat ze niet meer (fysiek) deel is van de vereniging. 34 
 35 
Evaluaties 36 

Steven vertelt dat de halfjaarlijkse enquête door 82 dansers is ingevuld. De enquête aan het einde van het 37 
jaar is door 63 dansers ingevuld. De meeste feedback is binnengekomen over de lessen Hiphop 38 
Halfgevorderd en Hiphop Gevorderd het afgelopen jaar. Omdat Fransje aan de late kant was met het 39 
versturen van de laatste enquête, is het niet gelukt alle feedback naar de docenten te brengen. Daar waar 40 
er veel verbeterpunten aangegeven zijn, is wel overlegd. De resultaten van de laatste enquête zijn wel 41 



 

5 

 

verwerkt en worden meegegeven aan de volgende Commissaris Dans, zodat de feedback niet verloren 1 
gaat. 2 
Neeltje-Cees vraagt hoe dit zit voor de halfjaarlijkse evaluatie. 3 
Fransje vertelt dat deze gewoon met de docenten besproken is.  4 
Laura Snijder geeft aan dat deze enquête niet met haar, Floor en niet met Ruben is besproken.  5 
Fransje zegt dat ze nu aan zichzelf begint te twijfelen.  6 
Elli geeft aan dat ze het veelzeggend vindt dat Fransje begint te twijfelen of ze dit gesprek heeft gevoerd. 7 
Dit is Fransjes taak als Commissaris Dans. Verder geeft Elli aan dat ze over het algemeen twijfelt aan het 8 
functioneren van Fransje.  9 
Fransje geeft nogmaals aan dat ze nu twijfelt aan zichzelf.  10 
Anne zegt dat Fransje de enquête ook niet met de docenten van de Topklasse heeft besproken.  11 
Fransje geeft aan dat ze hiervan schrikt. Ze geeft haar oprechte excuses aan de mensen die aanwezig zijn. 12 
Ze zegt, om het goed te maken, dat ze een verslag van de halfjaarlijkse evaluatie kan maken en dit kan 13 
terugkoppelen.  14 
Marijn zegt dat hij dit een goed voorstel vindt en denkt dat de vergadering kan worden voortgezet. 15 
Fransje zegt dat ze alles heeft uitgewerkt en dat het klaar is om over te worden gedragen.  16 
Caroline vraagt of het klopt dat alle evaluaties die door leden gedurende het jaar zijn ingevuld, uiteindelijk 17 
worden teruggekoppeld. 18 
Fransje antwoordt bevestigend. 19 
 20 
Steven vertelt dat de verenigingsenquête door 64 leden is ingevuld. Een derde van deze leden was 21 
eerstejaars lid en een kwart was tweedejaars lid. Twaalf leden hiervan waren afgelopen jaar lid van een 22 
commissie. Elf leden zijn eerder lid van een commissie geweest. Met name onder de eerstejaars leden 23 
waren er weinig commissieleden. Hier zou meer op gericht kunnen worden. Hij vertelt dat leden zich vaak 24 
nog niet bekend genoeg voelen met de vereniging, om meteen lid te worden van een commissie. Hij 25 
voegt toe dat leden de activiteiten van afgelopen jaar willen terugzien. Met name het diner rouler, het 26 
bowlen en het gala vielen in de smaak. Nieuwe ideeën hiervoor zijn veelal dansgerelateerd, zoals 27 
workshops of het bezoeken van voorstellingen. Deze ideeën zullen worden meegegeven aan het nieuwe 28 
bestuur. Daarnaast is ook gepeild of een activiteit in samenwerking met een andere vereniging gewenst is. 29 
Dit krijgt overwegend positieve reacties. Hierbij worden vooral zusterverenigingen genoemd en andere 30 
sportverenigingen in Nijmegen. De promotie vinden leden over het algemeen goed. Alle promotiekanalen 31 
hebben voorstanders. Sociale media, zoals Whatsapp, kunnen beter ingezet worden. De helft van de leden 32 
die de enquête hebben ingevuld, geeft aan dat ze gebruik hebben gemaakt van het budget om met hun 33 
dansgroep te gaan borrelen. Deze borrels zijn vrijwel unaniem als positief ervaren. Sinds de vorige 34 
enquête volgen meer leden het Instagram-account. Zij zouden graag meer content zien, met name foto’s 35 
en filmpjes van de trainingen. 36 
Caroline geeft aan dat ze een vraag heeft over de promotiemiddelen. Ze vraagt of er iets over de flyers uit 37 
de enquête is gekomen.  38 
Steven zegt dat een enkele keer is genoemd dat de flyers heel effectief waren, omdat leden meer direct 39 
een compleet overzicht hadden. Hij zegt dat het bestuur het vanuit het oogpunt van duurzaamheid 40 
minder wenselijk vindt om voortdurend flyers uit te delen.  41 
Elli vraagt of in de enquête naar de flyers is gevraagd.  42 
Steven geeft aan dat dit niet een van de opties was. Flyers stond er als optie niet tussen. Posters in de zaal 43 
stond er als optie wel tussen.  44 
Elli vraagt of de posters door de PR-Cie gemaakt worden.  45 
Steven zegt dat deze inderdaad door de PR-Cie worden gemaakt.  46 
Caroline zegt dat de PR-Cie gisteren nog een discussie had over duurzaamheid.  47 
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Steven vertelt dat posters vooral tegen het idee van duurzaamheid ingaan. Hoewel flyers waarschijnlijk 1 
heel effectief zijn, is het misschien verstandig om hier niet mee door te gaan.  2 
Dennis zegt dat er misschien een hoop bronmateriaal is voor flyers. Hij zegt dat er geen conclusie 3 
getrokken kan worden, want de data is er niet.  4 
Steven zegt dat hier nog naar gekeken zal moeten worden. Hij voegt toe dat de flyer enkele keren is 5 
genoemd.  6 
Dennis geeft aan dat hij het tekenend vindt dat de flyer genoemd wordt. 7 
 8 
Proeflessen 9 

Calle zegt dat de proeflessen weer een heel groot succes zijn. De Jan Massinkhal is een gezellig 10 
ontmoetingspunt. Ze vertelt dat op een gegeven moment 76 mensen in de zaal waren. Veel van de 11 
groepen hebben 40 of meer mensen in de proeflessen gehad. De proeflessen zijn populair en het bestuur 12 
is enthousiast.  13 
Neeltje-Cees informeert hoeveel inschrijvingen er al zijn.  14 
Calle antwoordt dat er nu 186 unieke achternamen en 216 inschrijvingen zijn. Ze vertelt dat sommige 15 
mensen zich twee keer inschrijven.  16 
Neeltje-Cees vraagt of dit in totaal is.  17 
Calle antwoordt bevestigend. 18 
 19 
Bindend Advies 20 

Steven vertelt dat we aan het eind van de proeflesperiode zijn. Daarmee is ook de pilot van het bindend 21 
advies bijna afgerond. In totaal hebben er 90 dansers een advies gekregen. Wat het effect van het 22 
bindend advies is, zal pas later in het jaar bepaald kunnen worden. Dit zal gepeild worden in de evaluaties 23 
en bij de docenten zelf. 24 
Caroline zegt dat de 90 aanmeldingen voor de hele stijl Showdance waren. Ze zag in de lijst weinig 25 
aanmeldingen voor Beginners, heel veel voor Halfgevorderd en ook vrij veel voor Gevorderd. Ze vraagt of 26 
nu wordt verwacht dat de helft van de mensen van Halfgevorderd zich toch voor Beginners inschrijven. Ze 27 
geeft aan dat anders twee lessen heel vol zullen zijn.  28 
Fransje zegt dat er veel dubbeldansers waren, die ook positief waren over Beginners. Ze gaat ervanuit dat 29 
er geen kleine groep van Beginners zal zijn. Mocht dat wel zo zijn, dan kunnen deze dansers worden 30 
aangespoord om dubbel te komen trainen.  31 
Caroline geeft aan dat ze vreest dat Halfgevorderd een heel volle groep zal zijn. Ze had gehoopt dat met 32 
deze regels het aantal dansers beter verspreid zou zijn. 33 
Fransje zegt dat dit een goed punt van feedback is. Ze zegt dat ze de docenten gelooft, wanneer zij 34 
aangeven dan dansers een bepaald niveau hebben.  35 
Calle geeft aan dat een dansgroep nog steeds uit maximaal dertig dansers zal bestaan.  36 
Rick vraagt hoe dit zal worden bijgehouden voor Stijldansen A en Topklasse. Hij geeft aan dat de A dan 37 
misschien erg vol zit.  38 
Steven zegt dat hiervoor op dit moment nog niets is afgesproken. Het staat dansers vrij om meerdere 39 
niveaus stijldansen te doen.  40 
Tamara geeft aan dat bij de Topklasse soepeler met de regels wordt omgegaan, zodat Stijldansen A een 41 
betere doorstroming heeft naar de Topklasse.  42 
Steven zegt dat hij nog niets te horen heeft gekregen over dat soepeler met de Topklasse wordt 43 
omgegaan. Hij zegt dat dit zal worden doorgegeven aan de docenten. Er is een maximale groepsgrootte. 44 
Het bindend advies is in het leven geroepen om te proberen om dit soort dingen te voorkomen. Hij zegt 45 
dat er nog geen maatregelen zijn tegen het dubbeldansen.  46 
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Dennis vraagt of het met het opsplitsen van de Stijldansen A en Topklasse niet juist de bedoeling was 1 
meer aandacht te kunnen besteden aan de paren in Topklasse. Hij vraagt of het niet juist de bedoeling is 2 
dat de aantallen in Topklasse lager zijn dan in de A. Hij zegt dat dit direct tegen zo’n doorstroomprincipe 3 
ingaat.  4 
Steven zegt dat de docenten erop aangesproken moeten worden, als inderdaad soepeler met de selectie 5 
voor Topklasse wordt omgegaan voor de doorstroom. Hij zegt dat hij nog niets hierover gehoord heeft. 6 
Tamara zegt dat het dan zo is dat er vijf of zes paren in Topklasse dansen, terwijl mensen voor Stijldansen 7 
A moeten worden afgewezen. Ze vindt het raar dat misschien dansers in de A dansen, terwijl zij ook 8 
gewoon naar Topklasse zouden kunnen.  9 
Neeltje-Cees zegt dat zij die groep heeft opgezet. Die groep is opgezet, omdat er een groot 10 
niveauverschil was binnen de A. Mochten de verhoudingen veranderen, dan vindt ze het niet vreemd dat 11 
hier rekening mee wordt gehouden in Topklasse. Je wilt een bepaald niveauverschil opvangen. Verder is 12 
het misschien slim om hiervan een agendapunt te maken.  13 
Steven zegt dat dit aan W.V.T.T.K zal worden toegevoegd.  14 
 15 
Status lectures 16 

Steven vertelt dat op de afgelopen ALV een aantal leden hun zorgen hebben geuit over het verdwijnen 17 
van de lectures binnen Dance Fever. Vanwege de plek die het vrij trainen nu inneemt in het rooster, na 18 
reguliere stijldanslessen, is gekeken of er op dit tijdstip een vervanging aangeboden kan worden. Gezien 19 
het late moment om nieuwe trainers te vinden, is hiervoor een beroep gedaan op de huidige docenten 20 
binnen Dance Fever, te weten de docenten van de C en B lessen. Hierop is er een voorstel gedaan om het 21 
eerste uur van de vrije training op de maandag te veranderen in een uur begeleid trainen, waarbij de 22 
docent dansers actief tips geeft over techniek. In overleg met de docenten is besloten dat er voorlopig 23 
geen begeleid trainen zal plaats vinden.  24 
Laura Snijder geeft aan dat ze dit apart vindt. Ze zegt dat de docenten zeiden dat ze prima bereid waren 25 
om begeleid trainen te geven. Ze zegt dat ze gehoord heeft dat hier nog geen budget voor is. Ruben en 26 
zij hebben dit maandag gedaan tijdens de proefles. Het is gecommuniceerd naar Ruben dat dit ook door 27 
zou gaan.  28 
Steven zegt dat het bestuur e-mails heeft gehad van docenten dat zij de werklast van vier uur doceren op 29 
één avond te veel vinden.  30 
Laura Snijder zegt dat zij het geen probleem vindt om drie uur les te geven en één uur begeleid trainen te 31 
geven.  32 
Elli zegt dat Tim Puts geen C- of B-docent is.  33 
Steven antwoordt dat dit deels zijn curriculum is als hoofddocent Stijldansen.  34 
Marijn vraagt of het klopt dat Tim Puts heeft gezegd dat C- en B-docenten geen begeleid trainen willen 35 
geven.  36 
Anne antwoordt en zegt dat hij het een probleem vindt als zij vier uur achter elkaar lesgeven. 37 
Steven zegt dat Tim Puts vindt dat begeleid trainen te vrijblijvend zou zijn. Tijdens de proeflessen waren 38 
hier namelijk maar drie paren.  39 
Elli zegt dat hier beter over nagedacht kan worden, als de docent hier zelf zit en zegt dat ze het prima 40 
vindt. 41 
Steven zegt dat dit, zoals ze dit nu horen, nieuw voor het bestuur is. 42 
Elli zegt dat dit overlegd had kunnen worden met de desbetreffende docenten. 43 
Laura Snijder zegt dat ze weet dat er intern nog gepraat wordt over de invulling van deze twee uren. Ze 44 
geeft aan dat zij van het bestuur heeft gehoord dat hierover nog niets besloten kon worden, omdat er 45 
nog niets bekend was over het budget. Ze voegt toe dat het niet klopt dat Ruben en zij hebben gezegd 46 
dit niet te willen doen. 47 
Daphne vraagt of dit niet per week bekeken kan worden.  48 
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Roos zegt dat ze denkt dat veel mensen niet weten dat er begeleid trainen is. Voor het nieuwe bestuur is 1 
het duidelijk dat hier nog over gesproken moet worden.  2 
Gabi zegt dat het idee was om te peilen de komende periode.  3 
Elli meent dat het geen probleem is als mensen al betaald hebben. Dan is er geld dat aan de docenten 4 
kan worden gegeven. 5 
Neeltje-Cees geeft aan dat ze nog iets wil toevoegen. Ze zegt dat ze heeft gehoord dat er een 6 
niveauverschil schijnt te zijn tussen Stijldansen B en A. Het begeleid trainen zou gebruikt kunnen worden 7 
om dit verschil te verkleinen. Dat kan een overweging zijn om het meer kans te geven.  8 
Steven zegt dat het aan het volgende bestuur is om hiermee door te gaan. Dit zal verder uitgezocht 9 
moeten worden. 10 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 11 

Conclusie ‘Updates vanuit het bestuur’ 12 

Tijdens de zomervakantie is de vloer van de JMH opnieuw behandeld.  13 
Na het vertrek van N’kia is er gezocht naar een nieuwe hiphop docent. Aan het eind van de zomervakantie 14 
is Floor van Breda aangenomen als docent voor Hiphop Gevorderd en het wedstrijdteam. Afgelopen 15 
dinsdag hebben de audities voor het wedstrijdteam plaatsgevonden en is er nu een wedstrijdteam van 13 16 
man. 17 
Voor Hiphop Beginners en Halfgevorderd is ook een wijziging in docent. Deze lessen zullen niet langer 18 
gegeven worden door Lian, maar worden - in ieder geval tijdens het eerste half jaar - gegeven door Lisa 19 
van den Hoven. 20 
Begin juli heeft Floor Aalders helaas laten weten dat ze het niet zal redden om les te geven bij Dance 21 
Fever. Het was voor haar een lastige keuze en het bestuur vindt het ook erg jammer dat ze niet meer 22 
(fysiek) deel is van de vereniging. 23 
De halfjaarlijkse enquête is door 82 dansers ingevuld, de enquête aan het einde van het jaar is door 63 24 
dansers ingevuld. De meeste feedback is binnen gekomen over de lessen Hiphop Halfgevorderd en 25 
Hiphop Gevorderd het afgelopen jaar. Omdat Fransje aan de late kant was met het versturen van de 26 
laatste enquête is het niet gelukt alle feedback naar de docenten te brengen.  27 
De proeflessen waren weer een heel groot succes. Er zijn 186 unieke achternamen en 216 inschrijvingen 28 
zijn.  29 
De pilot van het bindend advies bijna afgerond. In totaal hebben er 90 dansers een advies gekregen. Wat 30 
het effect van het bindend advies is, zal pas later in het jaar bepaald kunnen worden. Dit zal gepeild 31 
worden in de evaluaties en bij de docenten zelf. 32 
Vanwege de plek die het vrij trainen nu inneemt in het rooster, na reguliere stijldanslessen, is gekeken of 33 
er op dit tijdstip een vervanging aangeboden kan worden. Gezien het late moment om nieuwe trainers te 34 
vinden, is hiervoor een beroep gedaan op de huidige docenten binnen Dance Fever, te weten de 35 
docenten van de C en B lessen. Hierop is er een voorstel gedaan om het eerste uur van de vrije training 36 
op de maandag te veranderen in een uur begeleid trainen, waarbij de docent dansers actief tips geeft 37 
over techniek. In overleg met de docenten is er besloten dat er voorlopig geen begeleid trainen zal plaats 38 
vinden.  39 
________________________________________________________________________________________________________________ 40 

 41 

6. Afrekening AcCo 42 

Steven geeft het woord aan Rick.  43 
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Rick zegt dat het was een mooi jaar was, waarin veel is gedaan. Hij geeft aan dat er weinig verrassende 1 
dingen waren. Het bowlen was prima en het diner rouler ging goed. Hij zegt dat leden niet allemaal even 2 
goed gemaakte kosten declareerden. Voor de barbecue waren er anderhalf keer zoveel aanmeldingen als 3 
het jaar daarvoor. Verder geeft hij aan dat de commissie nog geld over heeft.  4 
 5 
Tamara zegt dat er maar twaalf aanmeldingen voor het survivallen waren. Ze vraagt of dit dan niet heel 6 
veel geld is voor deze activiteit.  7 
Rick antwoordt dat dit niet uitmaakt, aangezien de commissie geld over had.  8 
Esmé geeft als aanvulling hierop dat de planning van het survivallen ongunstig was. Dit had te maken met 9 
het Nederlands Kampioenschap Stijldansen. Ze geeft aan dat dit een fout van hun kant was. Verder zegt 10 
ze dat het een toffe activiteit was.  11 
 12 
Caroline vraagt of het klopt dat de AcCo geen gebruik heeft gemaakt van de Fever-pot, omdat dit wel zo 13 
in het jaarverslag staat. 14 
Rick geeft aan dat ze hier inderdaad geen gebruik van hebben gemaakt.  15 
 16 
Rick Maassen verlaat de vergadering (19:43 uur). 17 
 18 
________________________________________________________________________________________________________________ 19 

Conclusie ‘Afrekening AcCo’ 20 

Afgelopen jaar was een mooi jaar voor de AcCo. Vooral de barbecue was goed bezocht. De commissie 21 
heeft nog geld over. 22 
________________________________________________________________________________________________________________ 23 

 24 

7. Afrekening BataCie 25 

De afrekening van de BataCie kan nog niet gepresenteerd worden vanwege het nog niet binnenkomen van     26 

het sponsorgeld. 27 

________________________________________________________________________________________________________________ 28 

 29 

8. Afrekening OpCie 30 

Steven geeft het woord aan Walter.  31 
Walter zegt dat de afrekening vrij lang is geworden. Hij geeft aan dat de afrekening voor zichzelf spreekt, 32 
vanwege de punten die eronder zijn geschreven. Hij geeft aan dat hij eventuele vragen zal beantwoorden.  33 
 34 
Roos heeft een vraag over de post ‘kassabezetting’. Ze vraagt hoeveel mensen op de avond zelf nog een 35 
kaartje hebben gekocht.  36 
Walter antwoordt dat ze daar nog geen idee van hebben. Het is verplicht om de kassa te openen op de 37 
avond zelf en dit is dus een verplichte post. Hij geeft aan dat ze hier nog achteraan moeten.  38 
 39 
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Caroline heeft een opmerking over de printkosten die hoger zijn uitgevallen. Ze vertelt dat deze kosten 1 
hoger zijn uitgevallen, omdat hierover laat gecommuniceerd was. Ze geeft aan dat ze hierin een puntje 2 
van reflectie en eerlijkheid mist, omdat ze spoedkosten zonde vindt. 3 
Dennis vraagt wat de reden is van die late communicatie.  4 
Walter antwoordt dat hij dit niet heeft opgenomen in de opmerkingen, omdat hij dit nu pas hoort.  5 
Gabi geeft aan dat het een goed idee is om erbij te schrijven dat het hoger is uitgevallen vanwege 6 
spoedkosten.  7 
Steven zegt dat dit wordt toegevoegd. 8 
 9 
________________________________________________________________________________________________________________ 10 

Conclusie ‘Afrekening OpCie’ 11 

De afrekening van de OpCie is vrij lang geworden. Er moet nog uitgezocht worden wie op de avond van 12 

de voorstelling nog een kaartje heeft gekocht. 13 

________________________________________________________________________________________________________________ 14 

 15 

9. Jaarverslag XIXe bestuur 16 

Elli geeft aan dat ze een aantal weken geleden benaderd is om feedback te geven op het jaarverslag. Ze 17 
vindt het vervelend dat weinig met haar feedback is gedaan. Dit vindt ze een kwalijke zaak.  18 
Steven zegt dat het hem spijt dat het zo overkomt. Hij zegt dat alle feedback is doorgenomen.  19 
Elli zegt dat spelfouten die zij eruit heeft gehaald, niet zijn overgenomen.  20 
 21 
Pagina 5 22 
Marijn zegt dat het stuk over de docent heel gevoelig ligt en dat hij wil weten wat erin staat. Hij zegt dat 23 
hij nu al kan zeggen dat hij niet voor het jaarverslag kan stemmen. Hij is benieuwd naar de afweging van 24 
het bestuur om de naam van de docent niet te noemen.  25 
Steven antwoordt dat het bestuur, toen de hele situatie speelde, de prioriteit heeft gegeven aan het 26 
zoeken van een snelle oplossing. Hij zegt dat de zaak niet hard genoeg is geweest om iemands volledige 27 
carrière te beëindigen. Dat zou volgens Steven gebeuren als de docent met naam en toenaam genoemd 28 
zou worden. Om te zorgen dat hij niet meer in de lessen aanwezig zou zijn, heeft het bestuur met hem 29 
afgesproken dat hij geen les meer zou geven bij Dance Fever. In ruil hiervoor zou hij niet met naam in het 30 
jaarverslag genoemd worden.  31 
Marijn geeft aan dat het feit dat de docent op komt dagen bij zo’n afdansavond, aangeeft dat hij de 32 
afspraak niet respecteert. Hij voegt toe dat een jaarverslag prima geschreven kan worden, zoals het is 33 
geweest.  34 
Elli vraagt over welke carrière Steven het heeft. Ze begrijpt dat deze situatie niet in de media gebracht 35 
wordt. Ze zegt dat het vooral over het feit gaat over vijf jaar niemand weet dat dit gebeurd is, als hij dan 36 
aan de deur staat. Ze legt uit dat het huidige bestuur er dan niet meer is. Ze begrijpt dat het bestuur dit 37 
discreet probeert te behandelen. Ze zegt dat het discreet kan worden genoemd in het jaarverslag. Het 38 
klinkt nu nog steeds erg cryptisch.  39 
Fransje zegt dat ze na deze gebeurtenis hebben bedacht dat dit nooit meer mag gebeuren. Het lastige is 40 
dat de desbetreffende docent niet in dienst was bij het RSC. Zij hebben hiervoor protocollen. Ze zegt dat 41 
hiervoor zo’n protocol geschreven kan worden. Mocht zo’n situatie ooit voorkomen, dan weten komende 42 
besturen wat ze moeten doen.  43 
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Dennis reageert op de afspraak met de docent en vraagt of deze op papier staat.  1 
Steven antwoordt en zegt dat deze niet zwart op wit staan. 2 
Dennis zegt dat hier achteraan gegaan moet worden.  3 
 4 
Esmé zegt dat hierover iets in het draaiboek van de Commissaris Dans opgenomen kan worden.  5 
 6 
Elli geeft een tip voor het protocol. Ze zegt dat zij ook docent is en dat ze een Verklaring Omtrent Gedrag 7 
heeft moeten indienen. Ze zegt dat dit misschien iets is om mee te nemen, omdat er sprake is van een 8 
bepaalde machtsverhouding.  9 
Tamara legt uit dat een Verklaring omtrent Gedrag drie maanden geldig is. Deze zou dan in theorie elke 10 
drie maanden vervangen moeten worden.  11 
Elli zegt dat een Verklaring omtrent Gedrag in heel veel sectoren wel werkt. 12 
Steven zegt dat ze aan het begin van het jaar van een zustervereniging de vraag hebben gekregen of een 13 
Verklaring omtrent Gedrag verplicht werd gevraagd. Ze hebben dat in een bestuursvergadering  14 
besproken en besloten dat het te veel gevraagd was voor een verenging. Hij geeft aan dat iedereen voor 15 
de wet volwassen is.  16 
 17 
Caroline geeft aan dat ze er niet hetzelfde over denkt als Marijn. Ze geeft aan dat ze dacht dat het stuk 18 
niet in het draaiboek was opgenomen om het lid te beschermen. Nu hoort ze dat het stuk niet is 19 
opgenomen, om de docent te beschermen. Ze geeft aan dat ze hierdoor is geraakt.  20 
Steven legt uit dat ze gekozen hebben voor een snelle afwikkeling en niet per se om de docent te 21 
beschermen. Het idee was om de docent zo snel mogelijk op afstand van de leerling te krijgen. Dit is in 22 
ruil aangeboden.  23 
Caroline vraagt waarom hier überhaupt een ruil voor nodig was.  24 
Calle vraagt of ze hierop mag reageren. Het was voor hen ook een heftige situatie. Ze zegt dat zij om veel 25 
advies hebben gevraagd. Vanuit een aantal docenten is een zeer indrukwekkende mail gestuurd met 26 
onder andere de opmerking om geen naam te noemen, omdat zo iemands leven en carrière verpest 27 
wordt. Ze voegt toe dat ze uiteindelijk ervoor hebben gekozen om hun advies op te volgen.  28 
Caroline vraagt of het bestuur het RSC hierover ook heeft gesproken.  29 
Steven antwoordt bevestigend en zegt dat daar is uitgekomen om het op deze manier af te handelen.  30 
Elli zegt dat ze het betreffende lid tips heeft gegeven. Ze zegt dat ze te horen kreeg dat het bestuur niet 31 
adequaat reageerde. Het lid had al hulp ingeschakeld. Ze zegt dat het bestuur vervolgens zegt dat zij het 32 
moeilijk vinden en het niet snappen.  33 
Emiel geeft aan dat de RvA is geïnformeerd en destijds advies heeft gegeven.  34 
Steven zegt dat in overleg met iedereen besloten is dat er nog geen stop op de lessen hoefde te zijn.  35 
Elli zegt dat ze dit niet accepteren. Dit hoort niet. Ze zegt dat je zwak staat, als je achteraf probeert de put 36 
te dempen.   37 
Steven zegt dat ze met het RSC, met de NSSR en met de RvA hebben overlegd. Iedereen stond achter 38 
discretie.  39 
Marijn vraagt zich af of het bestuur achteraf dezelfde beslissing zou hebben gemaakt. Hij zegt dat hij het 40 
nu ziet alsof het bestuur door de docenten onder druk is gezet. Hij heeft het idee dat het bestuur gerusht 41 
is om een beslissing te maken.  42 
Steven zegt dat hij niet voor het hele bestuur kan spreken, maar dat er bij hemzelf twijfels zijn. Hij geeft 43 
aan dat hij wel weet hoe de beslissing is gemaakt.  44 
Daniek zegt dat ze kunnen concluderen dat ze niet terug in de tijd kunnen. Het lijkt haar belangrijk dat ze 45 
zwart op wit krijgen, dat hij niet meer terug komt en dat het bestuur hem op een soort zwarte lijst zet. 46 
Voor haar hoeft het niet uitgebreid in het jaarverslag.  47 
Steven zegt dat het wordt opgenomen in het draaiboek van de Commissaris Dans.  48 
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Neeltje-Cees zegt dat het mogelijk is om een referentie erop te zetten, als je zoiets in een draaiboek zet.  1 
Roos zegt dat ze het goed vindt dat het bestuur bezig is met een protocol hiervoor.  2 
Steven zegt dat een referentie in het jaarverslag wordt opgenomen naar het draaiboek van de 3 
Commissaris Dans.  4 
 5 
Marijn stelt voor de desbetreffende docent als lid te royeren.  6 
Steven zegt dat zijn contract nu verlopen is. Hij is vanaf 31 augustus geen lid meer.  7 
Calle zegt dat het sinds drie jaar zo is dat leden de vraag krijgen om zich opnieuw in te schrijven. Doen 8 
leden dit niet, dan heb je niet voldaan aan de vraag, dus dan kunnen ze een lid uit de administratie 9 
verwijderen.  10 
Elli vraagt of zij dan ook geen lid meer is.   11 
Calle zegt dat dit niet geldt voor leden van verdienste.  12 
 13 
Lian vraagt of het kandidaatsbestuur het protocol moeten schrijven.  14 
Fransje zegt dat ze hierover afspraken heeft gemaakt en dat ze hierbij wil helpen. Ze zegt dat Calle en zij 15 
dit samen met het kandidaatsbestuur gaan doen.  16 
Calle zegt dat dit in overleg zal gaan met het RSC en met mensen die hier verstand van hebben.  17 
Caroline vraagt of het überhaupt niet zo is dat Dance Fever onder dit soort regels valt, omdat Dance Fever 18 
onder het RSC valt.  19 
Steven zegt dat dit misschien wel zo is bij de NSSR.  20 
Neeltje-Cees zegt dat het misschien mogelijk is om regels over te nemen, die het RSC al heeft liggen.  21 
 22 
Steven zegt dat de docent alsnog met naam, toenaam en omschrijving genoemd wordt, als hij nu 23 
geroyeerd wordt. 24 
Elli zegt dat gezegd kan worden dat de desbetreffende docent geroyeerd is. Dat is voldoende.  25 
Steven voegt ‘royement’ toe aan W.V.T.T.K.  26 
 27 
Anne zegt dat het bestuur zich presenteert zonder Brian. Ze zegt dat Brian onderdeel is geweest van het 28 
XIXe bestuur. Ze raadt aan om de hele regel over het XIXe bestuur weg te laten.  29 
Steven zegt dat ze deze regel zullen weghalen.  30 
Caroline zegt dat ze al hierop gereageerd had in haar feedback en dat ze het vreemd vindt dat Steven nu 31 
zo verbaasd reageert.  32 
 33 
Marijn zegt dat hij het niet eens is met de W.V.T.T.K. Hij stelt voor om in de pauze te overleggen over hoe 34 
ze het royement willen inkleden. Hij zegt dat de W.V.T.T.K., gezien de tijd, zal vervallen. 35 
Tamara zegt dat er al een spoed-ALV is gepland. De W.V.T.T.K. wordt dan anderhalve week verplaatst. 36 
Marijn zegt dat hij het royement na het jaarverslag wil behandelen.  37 
Neeltje-Cees vraagt of het vóór de wissel kan. Ze zegt dat het beter is dat het bestuur dit bespreekt, 38 
omdat het in hun jaar is gebeurd.  39 
Caroline vraagt of het bestuur nog wel aan het jaarverslag wil toevoegen dat hij is geroyeerd.  40 
 41 
Steven vraag of er opmerkingen zijn over de inhoudsopgave.  42 
Caroline zegt dat ze ook in haar feedback gesproken heeft over het uitvallen van de Commissaris Extern. 43 
Ze zegt dat het daar alleen maar over ging. Ze vraagt zich af waarom het bestuur dit zo gelaten heeft. Het 44 
heeft vooral veel impact op de inhoud ervan. Ze vindt het pijnlijk dat niet wordt besproken wat er wel 45 
goed is gegaan.  46 
Steven zegt dat hij niet weet waarom het niet is aangepast. Hij zegt dat ‘uitvallen’ uit het kopje gehaald 47 
zal worden.  48 
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 1 
Pagina 5 2 
Neeltje-Cees zegt dat er staat: ‘met hulp van Robin Jansen’. Ze vraag waarom dit hierbij staat.  3 
Steven zegt dat hij de workshops van Brian overnam.  4 
Neeltje-Cees vraagt of hij dit wil verduidelijken. Ze zegt dat het lijkt alsof Steven de workshop gegeven 5 
heeft.  6 
 7 
Marijn vraagt over regel zes wat met ‘dit’ bedoeld wordt.  8 
Steven zegt dat ‘dit’ verwijst naar twee zinnen terug.  9 
Ellie zegt dat antecedent er direct voor moet staan.  10 
Steven zegt dat hij dit zal verduidelijken.  11 
Caroline zegt dat ze vindt dat Steven een goede reflectie heeft toegevoegd sinds de vorige versie. 12 
 13 
Elli zegt dat in alinea twee staat dat het leiden van vergaderingen kleine moeite was. Ze zegt dat ze heeft 14 
aangegeven dat dit arrogant klonk. Ze zegt dat Steven later in het jaarverslag heeft aangegeven dat hij 15 
het niet echt in de hand had. Ze vindt dit een gekke conclusie.  16 
Steven antwoordt dat hij daarmee niet wil aangeven dat het iets makkelijks is, maar dat het op hem niet 17 
zwaar over kwam. Hij geeft aan dat dit verduidelijkt kan worden.  18 
 19 
Marijn vraag wat het tweede of derde incident was.  20 
Steven antwoordt dat er inderdaad één incident was.  21 
 22 
Roos vraagt over de laatste zin van de eerste alinea of het daarvoor niet echt gelukt is dat andere mensen 23 
hun bestuurstaken uitvoerden. 24 
Steven zegt dat hij die taken later heeft gecontroleerd. Hij zegt dat hij hier nog een kleine verduidelijking 25 
bij kan maken.  26 
 27 
Lieke geeft aan dat het belangrijk is dat het bestuur de notulen leest. 28 
Elli zegt dat ze de optie van het geheime woord mooi vindt. Ze zegt dat dit misschien in het draaiboek 29 
gezet kan worden.  30 
Leonie zegt dat Margriet het zichzelf niet aan moet doen om te gaan transcriberen.  31 
 32 
Anne vraagt over het stukje over de flyer tijdens de proeflessen, waar Calle precies is uitgekomen.  33 
Calle zegt dat ze van de PR-Cie begreep dat zij zich vrij gepasseerd voelden. Uiteindelijk is dit 34 
uitgesproken. Er was onenigheid en dat is uiteindelijk opgelost. Ze zegt dat ze dit zal toevoegen. 35 
Marijn vraagt over alinea twee of Calle dit met hindsight anders zou aanpakken.  36 
Calle zegt dat ze dit niet anders zou aanpakken, omdat ze tevreden is met hoe dit is gegaan.  37 
Elli vraagt zich af hoe het kwam dat het bestuur er zo laat achter kwam dat er veel informatie was.  38 
Calle vertelt dat ze al vrij lang wisten dat er veel informatie gedeeld moest worden, maar dat ze een dag 39 
van te voren pas bedachten om het op een flyer te zetten. Ze zegt dat ze het zal aanpassen. 40 
Elli heeft een algemene opmerking over Calle. Het siert Calle dat ze proactief is en dat ze taak van deze 41 
flyer ontwikkelen, op zich heeft genomen. 42 
 43 
Pagina 8 44 
Marijn heeft een vraag over het stukje dat over contributie gaat. Hij vraagt over welk ‘gat’ het hier gaat. 45 
Daarnaast vraagt hij in hoeverre leden gevoeld hebben dat er is gesnoept van het eigen vermogen.  46 
Gabi antwoordt en zegt dat er een verzekering is afgesloten. De leden hebben dit niet direct gemerkt. 47 
Mocht er iets gebeurd zijn, dan hadden ze zeker gemerkt dat deze verzekering er was. Daarnaast hebben 48 
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ze afgelopen jaar uitgeprobeerd om de kleding voor het eindoptreden te verzorgen. Dit is goed opgepakt 1 
door de leden. Daarnaast zijn ze ook overgestapt op een nieuwe leverancier voor de ledenkleding. 2 
Hiervoor waren nieuwe pasmodellen nodig.  3 
Marijn zegt dat de vereniging ontzettend veel eigen vermogen heeft.  4 
Steven zegt dat het totale vermogen van de vereniging aan de hoge kant is.  5 
Marijn geeft aan dat dit volgens hem wel aan de leden gegeven kan worden.  6 
Gabi zegt dat ze de dansgroepenborrel hebben ingezet en veel gratis drankjes hebben weggegeven. In 7 
die zin hebben actieve leden het gemerkt.  8 
Tamara voegt toe dat zij het eerste bestuur waren, die het gelukt is om in de min te staan. Ze vindt het 9 
heel apart dat er dan meteen wordt geopperd om de contributie te verhogen.  10 
Gabi zegt dat ze gaan kijken naar volgend jaar. Ze zegt dat ze niet kunnen blijven snoepen van het eigen 11 
vermogen. Daarom moet er gekeken worden naar een contributieverhoging.  12 
Neeltje-Cees zegt dat met een verzekering een doorlopende kostenpost logisch is. Wat voor haar raar 13 
klinkt is dat er gezegd wordt dat leden vijf euro meer contributie moeten betalen, zodat ze vijf euro 14 
korting kunnen krijgen op hun ledenkleding.  15 
Gabi zegt dat leden in principe betalen om er iets voor terug te krijgen. Je zou het zo kunnen omschrijven. 16 
Dat is in principe wat er gebeurt.  17 
 18 
Caroline zegt dat ze heeft gemerkt dat de e-mail, die ze van Gabi kreeg, af en toe niet klopte met wat ze 19 
eigenlijk had moeten krijgen voor haar les. Ze vraagt zich af of Gabi dit kan evalueren.  20 
Gabi zegt dat het systeem niet foutloos is. Ze zegt dat Caroline gelukkig vaak heeft ingevallen als 21 
vrijwilliger. Dat is een extra regel die erbij komt. Ze vertelt dat ze die af en toe over het hoofd heeft 22 
gezien. Tijdens de kascontrole heeft Leonie vaak de vrijwilligersvergoedingen gecontroleerd. Ze zegt dat 23 
ze haar heeft gevraagd of dit een fijn systeem is en of ze nog tips heeft.  24 
 25 
Pagina 9 26 
Esmé vraagt zich af hoe het bestuur aankijkt tegen belangenverstrengeling in de situatie dat een 27 
bestuurslid danst in het Showdance Demoteam.  28 
Gabi zegt dat er nu gelukkig het Hiphopwedstrijdteam is en dat er een demoteam is. Het 29 
hiphopwedstrijdteam gaat wedstrijden dansen. Het demoteam gaat demo’s geven. In principe zit hier al 30 
een ander doel achter. Lian zal dit regelen. Zij zit niet als enige in het bestuur. De rest van het bestuur en 31 
de RvA kunnen hierop controle uitoefenen.  32 
 33 
Pagina 10 34 
Neeltje-Cees zegt dat ze hierin mist dat niet alle halfjaarsevaluaties behandeld zijn. Misschien geldt dit 35 
voor meer mensen.  36 
Fransje zegt dat ze dit verwijderd heeft. Ze geeft aan dat ze naar het jaarverslag van Esmé heeft gekeken, 37 
waarin ze dit niet zag terugkomen. Ze zegt dat ze het aan zal passen. Het lijkt haar goed om er een 38 
standaardpunt te maken in het jaarverslag.  39 
 40 
Roos vraagt zich af of Camila toch nog bij de nieuw aangenomen docenten genoemd moet worden. 41 
Fransje zegt dat dat wel zo volledig mogelijk is. Ze zegt dat Tim Steenvoorden graag nieuwe mensen wil 42 
opleiden. Camila was daarvoor al aangedragen. Ze zegt dat het erom gaat dat er iemand is om Tim 43 
Steenvoorden op te volgen.  44 
Caroline vraagt zich af of er dan in het tweede halfjaar drie docenten zijn. Ze vraagt of ze kan concluderen 45 
dat deze groepen een extra docent verdienen. 46 
Emiel zegt dat het toen ging om een eventuele situatie dat er vier docenten zouden zijn.  47 



 

15 

 

Fransje zegt dat het de bedoeling was dat er gewoon twee docenten zouden zijn. Floor Aalders kon 1 
helaas geen les meer geven. Tim Steenvoorden wilde het liefst twee mensen opleiden, omdat hij snel zou 2 
vertrekken, en eventueel een derde docent voor de ballroomdocenten, mocht dat nodig zijn. Camila is er 3 
puur vanwege opleiding.  4 
Steven zegt dat hij dacht dat er toen geen duidelijke conclusie kwam uit die ALV. Hij zegt dat ze toen 5 
hebben geluisterd naar de wens van de docenten.  6 
Anne vraagt waarom er niet voor is gekozen om één van de docenten aan te nemen die voor Stijldansen 7 
D heeft gesolliciteerd.  8 
Fransje zegt dat deze mensen zijn meegenomen in de discussie. Ze wilden liever iemand anders 9 
aanstellen.  10 
Anne geeft aan dat ze het raar vindt dat zij überhaupt niet gevraagd zijn.  11 
Steven zegt dat dit puur op aanraden van Tim Puts is en vanwege tijdsdruk.  12 
Fransje zegt dat er gesprekken zijn gepland. Het gesprek met Nathalie heeft nog niet plaats kunnen 13 
vinden.  14 
Elli zegt dat het fijn is als gewerkt wordt met regelnummers. Verder zegt ze dat het haar opvalt dat het 15 
bestuur zich heeft laten gijzelen door Tim Puts. Dit is vaker gebeurd. Ze zegt dat de Commissaris Dans 16 
verantwoordelijk is voor sollicitaties. Ze vindt het raar dat mensen moeten auditeren voor een lager 17 
niveau. Ze vindt het ook raar dat Fransje bij geen van die gesprekken is geweest. Ze zegt dat de 18 
hoofddocenten lesgeven aan Stijldansen A en Topklasse. Ze vraagt zich af wat zij dan nog te zeggen 19 
hebben over al die andere groepen daaronder. Ze voegt toe dat zij niet degenen zijn, die bepalen wat er 20 
gebeurt.  21 
Anne vraagt of Tim Steenvoorden überhaupt in deze discussie is betrokken. 22 
Fransje zegt dat zij van Tim Steenvoorden heeft gehoord dat hij daarover gepraat heeft met Tim Puts.  23 
Esmé zegt dat zij eindverantwoordelijk zijn voor het lescurriculum omdat ze hoofddocent zijn, maar dit 24 
mag wel altijd in overleg gaan. Hun wil is geen wet.  25 
Dennis zegt Tim Puts best veel invloed heeft. Door daar in mee te gaan, wordt dit in stand gehouden. 26 
Marijn zegt dat hij het met het bestuur eens is. 27 
 28 
Anne zegt dat er geen rekening met haar en Esmé is gehouden wat betreft het rooster. Hierover is niet 29 
met hen overlegd. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de training die Anne zelf volgt. 30 
Fransje zegt dat ze wel rekening heeft gehouden met wanneer zij zelf dansen. 31 
 32 
Tamara Driessen verlaat de vergadering (21:00 uur).   33 
 34 
Pagina 11 35 
Esmé zegt dat ze hier leest dat het misschien verstandiger is om iemand anders te vragen om de 36 
demoavond te presenteren, omdat het bestuur frustraties had rondom de Commissaris Extern. Ze leest 37 
dat het bestuur aanraadt om iemand anders te vragen om de demoavond te presenteren. Ze vraagt of 38 
deze tip te maken heeft met deze frustraties.  39 
Fransje zegt dat de frustraties bij haar minimaal waren. Brian stelde veel vragen en dat zorgde voor stress 40 
bij haar.  41 
Esmé zegt dat ze reflectie mist bij de afdansavond. Ze mist dat alles vrij laat van start ging. Dit zorgde 42 
voor onnodige stress. Het is misschien iets voor het volgende bestuur om eerder hierbij hulp in te 43 
schakelen.  44 
 45 
Tamara Driessen komt de vergadering binnen (21:04 uur).  46 
 47 
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Marijn zegt dat de stijldansendocenten vaak niet de aanwezigheidslijsten invulden. Hij geeft aan dat de 1 
stijldansdocenten hiervoor op de vingers mogen worden getikt. Ze hebben geen excuus.  2 
Steven zegt dat ze hen hierop zullen aanspreken. 3 
 4 
Pagina 12 5 
Esmé zegt over het NSK Podiumdans dat dit in lijn is met wat ze over de vorige pagina had gezegd. Ze 6 
vindt het super tof dat ze hier zoveel moeite in heeft gestoken. Het enige wat ze zich daardoor afvraagt is 7 
of er daardoor iets meer focus lag op de activiteit van podiumdansers. Ze zegt dat ze dit goed vindt, maar 8 
ze vraagt zich af of andere activiteiten hieronder hebben geleden.  9 
Fransje zegt dat ze dat niet bewust gedaan heeft. Ze zegt dat dat komt voornamelijk, omdat ze zelf meer 10 
thuis is in podiumdansen. Ze is nooit zo in de stijldanswereld geweest.  11 
Esmé zegt dat dit soort activiteiten in de verdrukking komt, als er meer stijldansers in het bestuur zitten. 12 
Ze zegt dat dit misschien over de jaren heen besproken kan worden.  13 
Fransje zegt dat ze dit kan meegeven aan volgende besturen. Ze zegt dat ze daar te onbewust mee om is 14 
gegaan. Ze zegt dat dit een mooie tip is voor Mariska.  15 
Caroline zegt dat het inschrijven voor het NSK veel extra werk gekost heeft, maar dat het veel succes heeft 16 
opgeleverd. Ze zegt dat dit positiever geformuleerd mag worden.  17 
Fransje vraagt of het beter is dat ze zegt: het begon minder soepel.  18 
Caroline antwoordt bevestigend.  19 
 20 
Lieke zegt dat ze weet dat twee leden uit de ALV graag in de IntroCie wilden. Ze weet dat deze leden 21 
uiteindelijk niet meer gevraagd zijn. Ze vraagt zich af hoe dat zit.  22 
Susy legt uit dat sommige leden niet wilden samenwerken. Toen heeft ze besloten om het zelf te doen.  23 
Elli concludeert dat twee mensen zich melden voor de IntroCie. Nu heeft het bestuur dit allemaal op zich 24 
genomen. Op bepaalde punten zijn dingen blijven liggen. Ze zegt dat ze nu hoort dat mensen zich 25 
hebben aangemeld. Ze zegt dat ze dat raar vindt.  26 
Caroline vraagt zich af of ze ooit een probleem heeft gehad met een ander lid. Ze geeft aan dat ze dat 27 
graag persoonlijk had willen horen. Ze zegt dat ze een paar jaar IntroCie heeft gedaan en ze zegt dat ze 28 
volgens haar nooit ruzie heeft gehad.  29 
Susy zegt dat ze geen namen wil noemen. Ze zegt dat ze wel heeft gevraagd of Caroline bij de 30 
vergadering wilde zijn.  31 
Caroline zegt dat ze die twee data niet kon en dat ze daarna niets meer heeft gehoord. Ze geeft aan dat 32 
ze graag had willen meehelpen.  33 
Elli zegt dat dit kwetsend is. 34 
Walter vraagt zich af waarom hij minder informatie heeft gekregen dan Caroline hierin. Hij zegt dat hij 35 
zich ook heeft aangemeld. 36 
Susy blijft er nog steeds bij dat mensen niet met elkaar wilden samen werken.  37 
Anne concludeert dat Susy niet met Walter wilde samenwerken.  38 
Susy ontkent dit. 39 
Roos stelt voor om niet met modder te gooien.  40 
Anne zegt dat ze vindt dat er meer woorden hieraan gewijd mogen worden.  41 
Elli zegt dat dit met waardering binnen de vereniging te maken heeft. Ze raadt het bestuur aan om dit 42 
buiten de ALV te bespreken met deze mensen.  43 
Sanne Kluin geeft aan dat ze dit een persoonlijke kwestie vindt en vindt dat Susy hiervoor niet 44 
aangevallen mag worden.  45 
Dennis zegt dat hij dit graag terug zou willen zien in het jaarverslag.  46 
Steven zegt dat ze zullen kijken of dit anders verwoord kan worden.  47 
 48 
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Steven schorst de vergadering voor tien minuten (21:18 uur). 1 
 2 
Steven heropent de vergadering (21:36 uur). 3 
 4 
Pagina 13 5 
Caroline heeft een vraag over de tweede alinea. Ze zegt dat ze hierin sterk reflectie mist. Ze zegt dat in het 6 
CHO is overlegd over hoe de commissies de communicatie hebben ervaren. Ze zegt dat Susy zich heel erg 7 
indekt en de fout bij de commissie legt. Ze zegt dat ze dit ernstig vindt en dat ze hierover meer wil zien in 8 
het jaarverslag.   9 
Susy zegt dat ze erg direct kan zijn. Ze vraagt of Caroline wil dat zij hierover meer reflecteert.  10 
Caroline antwoordt bevestigend. 11 
Sanne zegt dat ze vorig jaar ook veel advies heeft gekregen. Ze vindt dat Susy haar advies goed heeft 12 
meegenomen.  13 
 14 
Pagina 15 15 
Tamara zegt dat ze het heftig vindt dat het bestuur tweeënhalve pagina heeft gebruikt om te beschrijven 16 
dat een bestuurslid niet goed functioneerde, terwijl hij ook goede dingen heeft gedaan. Daarnaast vindt 17 
ze het apart dat Brian niet zelf ook nog een stukje heeft aangeleverd met zijn reflectie.  18 
Steven antwoordt en zegt dat ze eerst die stukken eruit hebben gelaten. Toen hebben ze juist feedback 19 
gekregen dat ze graag zagen dat het hele bestuur terugblikte. Steven zegt dat hij Brian daar niet voor 20 
heeft benaderd, omdat hij hem al met veel moeite heeft benaderd om zijn draaiboek te vernieuwen.  21 
Tamara zegt dat het heel erg als hetzelfde voelde. Het is heel goed dat ze persoonlijk reflecteren, maar 22 
het had wat korter en bondiger gemogen.  23 
Steven zegt dat ze dit allemaal apart hebben geschreven.  24 
Calle zegt dat dit uit de feedback is gekomen.  25 
Steven zegt dat hij wat toevoegt aan het algemene stuk.  26 
Daniek geeft een praktische oplossing. Ze zegt dat ze los van elkaar kunnen reflecteren en dat iemand dit 27 
samenvoegt. 28 
Steven zegt dat dat goed is.  29 
Caroline vraagt of ze nog van plan zijn een stuk te schrijven over het eerste halfjaar. 30 
Steven antwoordt bevestigend. 31 
 32 
Esmé zegt over het ALU dat ze klachten heeft gehoord over de afstand die gefietst moest worden. Ze 33 
geeft aan dat dit meegenomen kan worden voor volgende jaren. 34 
 35 
Pagina 18 36 
Marijn heeft twee opmerkingen over alinea vier. Hij vraagt wat er bedoeld wordt met dat de voorzitter 37 
een beperkende factor was. Hij vraagt ook wat de definitie van transparantie is van het bestuur.  38 
Steven legt uit dat hij de contactpersoon tussen de meerjarenplanwerkgroep en het bestuur is geweest. 39 
Hij zegt dat hij af en toe niet op tijd was met dingen doorspelen.  40 
Elli zegt dat er staat dat het vrij soepel verliep.  41 
Steven zegt dat het vaak nog wel op tijd was, maar dat het eerder had gemogen.  42 
Elli zegt dat dit misschien toch aangepast kan worden.   43 
Steven zegt dat hij ‘vrij soepel’ eruit zal halen en dit anders zal verwoorden. 44 
Marijn vraagt nogmaals wat de definitie van transparantie is van het bestuur. 45 
Steven zegt dat hij transparantie zou uitleggen als ‘duidelijkheid’ en ‘zichtbaarheid’.  46 
Elli vraagt of hier gecheckt kan worden of het bestuur zichtbaar is geweest. 47 
 48 
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De ALV vindt dat het bestuur zichtbaar is geweest.  1 
 2 
Anne zegt dat het bestuur duidelijk is geweest over dat ze soms niet wilden vertellen wat de kern van het 3 
probleem was.  4 
Elli vraagt of dingen inzichtelijk zijn gemaakt voor de leden. Ze zegt dat ze niets met het jaarverslag kan 5 
en dat er veel veranderd moet worden. Ze zegt dat ze op dit moment niet vóór kan stemmen. 6 
Marijn zegt dat het jaarverslag in essentie heel anders wordt. Hij zegt dat hij niet vóór dit jaarverslag zou 7 
stemmen. 8 
Tamara vraagt wat de RvA vindt. 9 
Esmé geeft aan dat de RvA een eenduidige mening wil vormen. Ze zegt dat ze hier niet voor de volledige 10 
RvA kan spreken.  11 
 12 
Amanda vraagt of zij niet alvast gechargeerd kunnen worden, ook als het jaarverslag niet ingestemd 13 
wordt. 14 
Elli zegt dat dit niet kan. 15 
 16 
Gabi zegt dat ze bijna alleen maar negativiteit terugkrijgen en zegt dat ze dit met liefde doen.  17 
Calle zegt dat ze het zo snel mogelijk zullen opsturen. Ze zegt dat ze keihard werken. Er staat precies 18 
beschreven wat er voor veranderingen in het jaarverslag komen. Ze vraagt zich af waarom het dan niet 19 
goedgekeurd kan worden.  20 
Sanne Kluin zegt dat zij in het algemeen het gevoel heeft dat leden zich niet gewaardeerd voelen en dat 21 
het bestuur het gevoel heeft dat zij ook niet gewaardeerd worden. Iedereen hoort er op een bepaalde 22 
manier bij. Ze vindt het zonde dat het bestuur alleen maar afgekapt wordt.  23 
Gabi zegt dat sommige punten op de laatste ALV komen, die ook eerder aangegeven hadden kunnen 24 
worden. Ze zegt dat er niemand anders was die in het bestuur wilde. Ze willen er wel het beste van 25 
maken. Het zou fijn zijn als sommige feedback eerder komt.  26 
Marijn zegt dat hij het geen reflectie van afgelopen jaar vindt. Hij snapt het bestuur helemaal wat betreft 27 
het commentaar van Elli. Hij zegt dat het bestuur niet door het stof heen hoeft. Ze snappen het wel. Het 28 
hoeft niet eindeloos herhaald.  29 
Dennis zegt dat ze niet op voorhand kunnen zeggen dat het jaarverslag er niet doorheen komt.  30 
Caroline zegt dat ze het bestuur het vertrouwen kunnen geven dat ze het gaan uitvoeren. Ze zegt dat ze 31 
er persoonlijk op vertrouwt dat alles wordt opgeschreven en meegenomen. Ze zegt dat we allemaal 32 
studenten zijn. Ze is het eens met Gabi’s speech. Ze zegt dat zij ook van het bestuur houden.  33 
Daniek zegt dat ze denkt dat heel veel mensen het er mee eens zijn dat het jaarverslag, hoe het er nu 34 
uitziet, niet is hoe het zou moeten zijn. Ze hoopt dat iedereen het vertrouwen heeft dat zij met al hun 35 
laatste motivatie die feedback zullen meenemen. Ze zegt dat zij daar vertrouwen in heeft. 36 
Victoria zegt dat ze het belachelijk vindt, omdat het bestuur vanaf het begin van het jaar hieraan keihard 37 
heeft gewerkt.  38 
Marijn zegt dat Elli daarin wel gelijk heeft. Veel feedback is uiteindelijk niet meegenomen. Je voelt je dan 39 
gepasseerd. Hij zegt dat hij veel tijd in de feedback gestoken. Vervolgens wordt daar niets mee gedaan. 40 
Hij zegt dat hij de handvatten geeft, maar daar wordt niets mee gedaan. Amanda zegt dat ze hun punt 41 
snapt, maar dat het ook ligt aan de manier waarop je feedback geeft. Feedback is welkom, maar er is een 42 
grens aan de manier waarop je dingen overbrengt.  43 
Elli zegt dat haar punt niet is dat ze niet ziet dat het bestuur keihard heeft gewerkt. Ze zegt dat het 44 
bestuur het stapje naar reflectie mist. Ze zegt dat ze dat wil zien in het jaarverslag. Ze zegt dat ze nu beter 45 
tegen het jaarverslag kunnen stemmen. Ze zegt dat ze het bestuur meer tijd gunt om er nog even naar te 46 
kijken.  47 
Laura Beunk zegt dat het bestuur weergeeft hoe zij het ervaren hebben. 48 
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Elli zegt dat het gaat om het feit dat haar feedback niet gewaardeerd wordt en dat het blijkbaar bij 1 
anderen ook niet gewaardeerd wordt.  2 
Laura Beunk zegt dat het niet betekent dat je feedback niet waardeert, als je iets niet met feedback doet. 3 
Daniek zegt dat het niet betekent dat er niet naar feedback is gekeken, als het niet wordt gebruikt. Het is 4 
aan het bestuur of ze iets met feedback willen doen.  5 
Steven zegt dat er nu best veel gesproken is over feedback. Hij stelt voor om de vergadering voor een 6 
kwartier te schorsen. Zo kan de RvA bespreken of de ALV voortgezet kan worden. 7 
 8 
Steven schorst de vergadering (22:19 uur). 9 
 10 
Steven heropent de vergadering (22:53 uur). 11 
 12 
Neeltje-Cees zegt dat ze geconcludeerd hebben dat ze de ALV willen voortzetten. Ze zegt dat de ALV het 13 
recht heeft om haar mening te geven en om te stemmen. Ze zegt dat ze niet vinden dat dat nu al 14 
uitgesteld moet worden. Verder is het verstandig om dit respectvol te doen.  15 
Esmé zegt dat ze nog één ding willen aangeven. Ze zegt dat iedereen goed moet stemmen en daarbij 16 
moet nadenken dat diegene niet uit emotie gaan stemmen. Ze vraagt of het bestuur nog dingen mist.  17 
Steven antwoordt ontkennend en zegt dat de bespreking van het jaarverslag hervat zal worden.  18 
 19 
Pagina 18 20 
Tamara heeft een vraag over de Dance Fever-deken. Ze leest dat het bestuur zegt dat er veel animo voor 21 
was, maar de deken is weinig verkocht. Ze vraagt of het bestuur enig idee heeft waardoor dat kwam. 22 
Steven zegt dat uit de poll duidelijk is gebleken dat een deken een leuk item is. Hij denkt dat de geleverde 23 
deken niet overkwam met de deken die de leden hadden gewild.  24 
Daphne vraagt zich af of dit ook iets te maken had met tijdstip van het pasmoment. Het pasmoment was 25 
vlak voor de zomer en misschien hebben mensen dan minder behoefte aan een deken. 26 
 27 
Tamara zegt dat ze het stukje over D&M Dancewear anders zou formuleren. ‘Door stroeve communicatie’ 28 
lijkt haar beter dan ‘frustraties’. Ze zegt dat dit anders verwoord kan worden. 29 
 30 
Neeltje-Cees zegt dat ze miste waarom het promoten van de ledenkleding heeft bijgedragen aan het 31 
inzicht in de bezigheden.  32 
Steven zegt dat het feit dat er drie weken in elke les iemand staat, die je daarop aanspreekt, daaraan 33 
bijdraagt. Leden zien daar iemand aan het werk.   34 
Neeltje-Cees zegt dat dat van haar er explicieter bij mag staan.  35 
Steven zegt dat dat goed is.  36 
 37 
Esmé heeft een vraag over de zichtbaarheid. Ze zegt dat ze als bestuur zeker zichtbaar zijn geweest. Het 38 
oppakken van de taken van de Commissaris Extern zijn goed gegaan. Ze vraagt of er activiteiten zijn 39 
geweest die heel bevorderlijk waren voor hun uitstraling naar buiten toe, of dat deze in de weg zijn 40 
gekomen van andere bestuurstaken, of dat ze denken dat dat geen invloed op elkaar heeft gehad. 41 
Gabi zegt dat ze denkt dat dit in de weg heeft gestaan van andere bestuurstaken. Er is een bestuurslid 42 
weggevallen, wat ze niet hadden verwacht.  43 
 44 
Thijs Ikink komt de vergadering binnen (23:00 uur). 45 
 46 
Esmé vraagt of Gabi dit er misschien in kan zetten.  47 
Gabi zegt dat ze dit zal doen.  48 
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Pagina 19 1 
Neeltje-Cees vraagt of ‘meestal geen probleem’ betekent dat er altijd iemand is geweest bij de borrel. 2 
Steven zegt hierop dat er altijd iemand is geweest en dat het een paar keer voorkwam dat er echt maar 3 
één bestuurslid aanwezig was. Hij zegt dat het bestuur er meestal al was met meerdere leden.  4 
Dennis zegt dat dit dus positiever mag worden geformuleerd.  5 
Steven zegt dat hij de verwoording zal veranderen.  6 
 7 
Tamara vraagt over punt 3.3. wat de ‘dance fever’ ook al weer was.  8 
Steven zegt dat het idee was om alle promotie af te sluiten met ‘Get the dance fever!’. Hij zegt dat dit in 9 
de loop van het jaar is veranderd.  10 
Tamara zegt dat dit duidelijker in het jaarverslag kan.  11 
Marijn zegt dat dit een speerpunt was in het beleidsplan en vraagt of dit speerpunt dan gelukt is.  12 
Steven zegt dat hij denkt van wel.  13 
Marijn vraagt hierop waarom het dan niet in het nieuwe beleidsplan staat.  14 
Amanda zegt dat het XXe bestuur hun lijn wil voortzetten en dat het niet het geval is dat het XIXe bestuur 15 
het niet gelukt is.  16 
Marijn zegt dat hij er wel op in zou gaan in het jaarverslag.  17 
Steven stemt hiermee in.  18 
Elli vraagt of de ‘dance fever’ wordt overgenomen en zegt dat het misschien fijn is om in het jaarverslag te 19 
zetten dat dit niet meer hoeft.  20 
Amanda zegt dat het niet door hen is overgenomen.  21 
Caroline vraagt waarom het verwaterd is door het bestuur. Ze vraagt zich af of het komt omdat het 22 
bestuur dacht dat het geen effect had, want zelf vond ze het wel leuk klinken. Ze zegt dat ze het niet vaak 23 
genoeg gehoord heeft om het echt te voelen en dat het misschien zonde is om het weg te laten.  24 
Steven zegt dat hij denkt dat het niet bewust verdwenen is.  25 
Calle zegt dat er niet genoeg aandacht voor geweest is vanuit het bestuur.  26 
Steven zegt dat het voelde als een klein ding.  27 
 28 
Pagina 20 29 
Tamara zegt dat het bestuur alleen Instagram benoemt. Ze vraagt zich af wat er gebeurd is met de 30 
overige sociale media.  31 
Calle zegt dat het beleidsplan op dat punt vooral gericht was op Instagram.  32 
Tamara zegt dat ze dan het kopje anders zou noemen.  33 
Calle zegt dat het speerpunt ook zo heet.  34 
Tamara zegt dat ze het verwarrend blijft vinden.  35 
 36 
Pagina 23 37 
Esmé zegt dat benoemd moet worden dat geen gebruik gemaakt is van de Fever-pot. 38 
 39 
Pagina 24 40 
Caroline zegt dat het in pagina 24 gaat over twee gala’s, maar het niet heel duidelijk is welke zin over welk 41 
gala gaat.  42 
Sanne zegt dat het algemene gala minder was bezocht. Ze zegt dat ze hoorden dat het aan de locatie lag 43 
en aan het feit dat er geen mogelijkheid was om in het begin te stijldansen. Ze zegt ook dat het 44 
stijldansgala op een verkeerde avond gepland was. Ze zegt dat het dus om beide gala’s gaat. Ze zegt dat 45 
dit in het draaiboek staat.  46 
 47 
Pagina 25 48 
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Tamara vraagt wat er voor zorgde dat de communicatie met de Commissaris Intern niet fijn maakte en 1 
hoe de Commissaris Intern hierop reageerde. Sanne zegt dat de communicatie in het begin vrij direct was. 2 
Ze zegt dat dit uiteindelijk is overlegd met Susy en daarna ging het vlekkeloos. Ze geeft aan dat ze 3 
moesten wennen aan de communicatie van Susy.  4 
Susy zegt dat ze het hier mee eens is. Ze zegt te hard van stapel zijn gelopen en dat ze blij is dat Sanne 5 
zegt dat het daarna beter ging. Ze zegt nog dat ze geprobeerd heeft zich meer op de achtergrond te 6 
houden.  7 
Tamara zegt dat geprobeerd moet worden dit in het jaarverslag te verwerken.  8 
 9 
Anne zegt over het eerste stukje van de OpCie dat ze mist wat hier precies de oplossing was. Ze zegt dat 10 
er leden zijn geweest die choreografieën hebben gemaakt en dat dit wat haar betreft benoemd mag 11 
worden.  12 
 13 
Pagina 27 14 
Anne zegt dat er staat dat de samenwerken met de Commissaris Intern en het bestuur niet soepel verliep 15 
en dat ze het niet fijn vindt dat het zo is gebeurd. Ze zegt dat ze een opmerking hierover mist van Susy. 16 
Als de OpCie zoiets beweert is het fijn als Susy hier ook even op in gaat.  17 
Susy zegt dat ze zelf niet echt het gevoel had dat dat parten speelde en geeft aan dit jammer te vinden. 18 
Ze zegt dat ze er probeerde te zitten vanuit haar functie en vraagt of het oké is als ze dit nog toevoegt. 19 
Anne zegt dat er alsnog iets over in het jaarverslag moet worden gezet, ook al zou Susy het er niet mee 20 
eens zijn. 21 
Thijs zegt dat hierover één of twee keer is vergaderd binnen de OpCie. De persoon in kwestie vond het 22 
geen goed idee om een andere begeleider te kiezen. Uiteindelijk heeft de OpCie dus besloten om dat niet 23 
te doen.  24 
Esmé vraagt aan Thijs of hij het achteraf gezien wel verstandig had gevonden om een andere begeleider 25 
te kiezen.  26 
Thijs zegt dat het voor het verloop van de commissie zeker toegevoegde waarde had gehad, maar dat het 27 
gewoon heel lastig was om hier een besluit over te nemen.  28 
 29 
Elli vraagt of ze veeleisend is als ze alle commissies vraagt om hun stukje tekst zo op te bouwen als het 30 
stukje van de OpCie. Dit gaat niet alleen over de opbouw, maar ook over de inhoud.  31 
Steven zegt dat het bestuur ernaar gaat kijken.  32 
 33 
Pagina 32 34 
Neeltje-Cees zegt dat ze ziet dat het stukje over de RvA is toegevoegd. De eerste opmerking die zij heeft 35 
is dat er door de RvA veel open deuren zijn gegeven. Neeltje-Cees zegt het fijn te vinden om dit te lezen, 36 
ook omdat zij niet zeker weten of het bestuur hier wel over nagedacht heeft. Ze zegt dat ze dus over veel 37 
dingen hetzelfde dachten. Ze zegt als tweede opmerking dat de RvA veel commentaar gegeven heeft en 38 
veel interesse heeft getoond. Ze zegt dat ze haar waardering wil uitspreken voor de commissies van 39 
afgelopen jaar. Ze zegt ook dat ze ziet dat het bestuur ervaren heeft dat de RvA altijd voor hen klaar 40 
stond. Ten derde zegt Neeltje-Cees dat ze enige onvrede leest tussen de regels door. Dit is prima, maar 41 
Neeltje-Cees mist wel een suggestie over hoe het bestuur het anders hadden willen zien.  42 
Steven zegt hierop dat het bestuur het idee had dat zij gecontroleerd werden. Het bestuur had namelijk al 43 
wel nagedacht over de open deuren die gegeven werden.  44 
Neeltje-Cees zegt dat je er niet vanuit kan gaan dat het bestuur over de open deuren heeft nagedacht. Je 45 
hoopt dat het bestuur het weet, maar dit kun je niet zeker weten.  46 
Dennis zegt dat het uitgesproken moet worden, wanneer het bestuur zoiets denkt.  47 
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Tamara zegt dat ze een stukje mist over de reflectie over hoe het kwam dat de RvA de beleidsvisie van het 1 
XXe bestuur niet heeft ingezien. Dit zou ze graag nog terug willen zien in het jaarverslag.  2 
Steven zegt dat het bestuur dit waarschijnlijk vergeten is.  3 
Calle zegt dat het bestuur dit zal opnemen in het jaarverslag.  4 
Caroline zegt dat ze de namen van de KasCo mist in het jaarverslag.  5 
 6 
Pagina 33 7 
Lieke zegt dat ze bij het stukje teamcaptains de teamcaptain Brado mist.  8 
Gabi biedt hiervoor haar excuses aan en zegt dat het bestuur dit gaat regelen.  9 
Esmé vraagt of er wijzigingen van de RvA zijn doorgevoerd. Deze zijn niet meer langs de teamcaptains 10 
gegaan. Ze zegt ook dat de zin over de prijs niet helemaal klopt, want er worden ook vrijwilligersuren in 11 
meegenomen.  12 
 13 
Elli vraagt of El Tigre nog leeft. Daar draag je als teamcaptain namelijk ook zorg voor.  14 
Esmé zegt dat El Tigre bij haar op de kamer staat.  15 
 16 
Pagina 35 17 
Tamara vraagt uit interesse of Van Rijn dit keer wel betaald heeft aan de Ragcommissie. Ze zegt dat in 18 
haar jaar ook een activiteit is geweest in Van Rijn en dat toen niet betaald is. Hierdoor was alle moeite 19 
voor niets. 20 
Steven zegt dat het bestuur geen afspraken had gemaakt met Van Rijn en dat Van Rijn puur de eindkroeg 21 
was. Alleen over de eindshotjes waren afspraken gemaakt. Er waren die avond wel shotjes maar het waren 22 
niet de shotjes die ons beloofd waren.  23 
 24 
Marjo Corver vertrekt (23:28 uur). 25 
 26 
Elli vraagt of het bestuur heeft meegenomen hoe het volgende bestuur ervoor kan zorgen dat er meer 27 
deelnemers zijn.  28 
Steven zegt dat er eigenlijk niet gepromoot is. Daarnaast was het een buitenactiviteit en was het slecht 29 
weer.  30 
 31 
Pagina 36 32 
Esmé zegt dat ze graag had gezien dat elk stukje een klein stukje extra had over hoe de lessen zijn 33 
verlopen. Hiermee wordt bedoeld dat er meer reflectie had mogen zijn over de lessen zelf.  34 
Fransje zegt dat dit goed gaat komen.  35 
Tamara zegt dat ze graag een stuk tekst toegevoegd wil zien over de gesprekken die zijn gevoerd tussen 36 
Fransje en Merel over hoe haar lessen meer Showdance kunnen zijn.  37 
Fransje bedankt Tamara.  38 
Roos zegt dat het misschien mogelijk is om daar het bindend advies bij te zetten, omdat het hier 39 
misschien bij hoort.  40 
Calle zegt dat dit pas net is uitgeprobeerd.  41 
Gabi zegt dat het bestuur erin kan zetten dat het net is opgezet.  42 
Tamara zegt dat in het jaarverslag ook kan worden gezet dat hiervoor altijd een voorlopig advies is 43 
gegeven. Het enige verschil is dat het advies nu bindend is geworden.  44 
 45 
Elli vraagt of het mogelijk is om enters toe te voegen bij het stukje ‘stijldansen’, want dan wordt het iets 46 
overzichtelijker.  47 
Steven zegt dat dit goed is.  48 
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 1 
Pagina 37 2 
Esmé vraagt of er inderdaad geen contact geweest is met Loes en Ursula.  3 
Fransje zegt dat zij wel contact heeft gehad met Loes, maar niet met Ursula.  4 
Steven zegt dat hij dit geschreven heeft.  5 
Fransje zegt dat Loes zal worden benoemd in het jaarverslag.  6 
Esmé zegt dat Ursula vaak kwam kijken bij audities van nieuwe hoofddocenten en vraagt hoe dit is 7 
verlopen.  8 
Calle zegt dat ze Ursula alleen kent door mailcontact met Loes over de eindvoorstelling en toen bleek dat 9 
Ursula een hoofddocent van het RSC was.  10 
Steven zegt dat Ursula nog wel het aanspreekpunt is voor docenten.  11 
Esmé zegt dat het prima is als in ieder geval Loes nog wordt toegevoegd in het jaarverslag.  12 
 13 
Caroline vraagt wat het precies voor consequenties heeft dat Dance Fever nu lid is van CODC, want dit is 14 
haar nog niet helemaal duidelijk.  15 
Steven zegt dat hierover wel een stuk tekst kan worden toegevoegd. Hij zegt dat CODC, kort gezegd, alle 16 
culturele organisaties als lid wil. CODC kan Dance Fever meer promoten en CODC helpt ons om contact te 17 
kunnen leggen met andere kunstzinnige verenigingen. CODC vertegenwoordigt meer verenigingen en 18 
zijn goed op de hoogte van locaties. De sportelementen van onze vereniging kunnen nog steeds via de 19 
NSSR verlopen. Als het gaat om optreden, dan is CODC een belangrijke koepel voor hen.  20 
Elli vraagt of dit wel besproken is met de RvA en tijdens de ALV.  21 
Gabi zegt dat dit wel gebeurd is.  22 
Elli zegt dat toen CODC net opgestart was, het bestuur toen heeft gekeken of zij daar iets mee wilden. Dit 23 
riep de vraag op wat voor vereniging wij precies zijn. Lid worden van CODC zou ook ten koste gaan van 24 
het contact met de NSSR. Ze vraagt of dit nu nog steeds het geval is.  25 
Steven zegt hierop dat CODC gefuseerd is met Check en dat het bestuur in overleg is geweest. Tijdens de 26 
ALV van CODC is gebleken dat naar het idee van het bestuur Dance Fever ook een culturele vereniging is. 27 
De NSSR heeft toegezegd dat dit verder geen probleem is voor hen. Het is mogelijk om van beide 28 
koepels lid te zijn als de vereniging meerdere doelen heeft.  29 
 30 
Caroline zegt dat het convenant duurzaamheid is ondertekend door het bestuur en vraagt of dit iets is 31 
wat bij de contacten hoort en wat dit precies inhoudt.  32 
Steven zegt dat het een gedragscode heet. De Radboud Universiteit heeft alle erkende verenigingen 33 
opgelegd een gedragscode te ondertekenen om erkend te blijven als vereniging. Deze is vrij oppervlakkig. 34 
Hierin zijn dingen te vinden als geen gedwongen alcoholgebruik. In het bestuur hebben ze twee 35 
duurzaamheidsspecialisten en door de jaren heen kwam dit thema vaak ter sprake.  36 
Caroline vraagt of Dance Fever hieraan voldoet en zegt dat wanneer het effect zou hebben op de leden, 37 
zij dit graag had willen weten.  38 
Steven zegt dat het voornamelijk oppervlakkige regels zijn en dat dit nog genoemd kan worden in het 39 
jaarverslag.  40 
 41 
Elli zegt dat ze het logisch vindt dat Dance Fever geen capaciteit heeft om te groeien en zegt dat ze het 42 
wel duidelijk in het jaarverslag vindt staan.  43 
Steven zegt dat het ook een signaal is over dat er sprake is van ruimtegebrek.  44 
Elli zegt Dance Fever nog steeds een docentengebrek heeft, als het ruimtegebrek opgelost is. 45 
Steven vraagt of het zo duidelijk is.  46 
Dennis zegt dat het prima is als op deze manier gecommuniceerd is.  47 
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Tamara zegt dat het RSC dus veranderd is van mening. Ze zegt dat ze zich kan herinneren dat een aantal 1 
ALV’s geleden het RSC wilde dat Dance Fever zou bewijzen dat sprake is van een ruimtegebrek.  2 
Tamara vraagt of dit nog steeds zo is.  3 
Steven zegt dat dit niet uitgebreid besproken is in het gesprek dat gevoerd is met RSC. Er waren andere 4 
urgente zaken, zoals N’kia. Het RSC heeft het bestuur enkel de vraag gesteld waarom Dance Fever niet 5 
groeit. Hierop zei het bestuur dat de lessen vol zaten en hierbij is het verder gebleven.  6 
Laura Beunk zegt dat Sanne hier een document over heeft gemaakt. Het RSC wil Dance Fever best ruimte 7 
bieden, maar dat zou oneerlijk zijn tegenover de andere verenigingen en daarom kan het niet.  8 
Steven zegt dat het bestuur doorgegaan is met het bijhouden van de aanwezigheid en daarom is 9 
dringend gevraagd of docenten dit willen controleren.  10 
Lieke zegt dat ze van best veel mensen gehoord heeft dat mensen afgewezen moeten worden.  11 
Sanne zegt hierop dat spreadsheets met cijfers misschien een idee is.  12 
Lieke zegt dat het handig is om het bij getallen te houden.  13 
 14 
Tamara zegt dat ze de huisstijl geweldig vindt en dat het heel overzichtelijk en fijn is om te lezen.  15 
 16 
Roos zegt dat het bestuur Brian erbij wil betrekken, maar dat ze het ook snapt als zijn naam niet onder het 17 
jaarverslag komt te staan. Ze zegt dat het bestuur vrij moet zijn om te doen wat zij willen.  18 
Steven zegt dat het bestuur in maart een nieuwe doorstart heeft gemaakt en dat dit nu voelt als het 19 
bestuur.  20 
Calle zegt dat het bestuur er nog over na zal denken. 21 
 22 
Steven zegt dat het bestuur de HR en de statuten heeft nagelezen en dat opzegging van lidmaatschap 23 
alleen gebeurt door het bestuur. Hierover hoeft niet gestemd te worden in de ALV. Het bestuur zegt 24 
hierbij het lidmaatschap van de desbetreffende docent op. Het lid moet hiervoor schriftelijk op de hoogte 25 
worden gesteld en dit zal het bestuur dan ook doen. In de statuten wordt niet over royeren gesproken en 26 
daarom is dit niet mogelijk.  27 
Marijn zegt dat een lijst kan worden bijgehouden met geroyeerde leden.  28 
Calle zegt hierop dat de docent op de zwarte lijst komt te staan.  29 
Dennis zegt dat het royeren misschien toch iets is om in het HR op te nemen.  30 
 31 
Caroline zegt dat ze haar excuses wil aanbieden voor een behoorlijke fout in het stukje van de PR-Cie en 32 
vraagt of dit nog veranderd kan worden. Er staat namelijk 90 in plaats van 30.  33 
 34 
Anne zegt dat het stukje over de docenten ook aangepast moet worden. Wat er nu staat klopt namelijk 35 
niet.  36 
 37 
Carolien zegt dat in het stukje van de PR-Cie haar naam ook niet staat en dat ze er wel pas aan het einde 38 
van het jaar erbij is gekomen.  39 
 40 
Lieke vraagt of het financieel jaarverslag ook niet besproken moet worden, voordat overgegaan kan 41 
worden op stemming en décharge.  42 
Elli zegt dat dit een keuze is van het bestuur.  43 
Steven zegt dat het bestuur nu het financieel jaarverslag zal bespreken.  44 
________________________________________________________________________________________________________________ 45 

Conclusie ‘Jaarverslag XIXe bestuur’ 46 
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Er is een discussie over het onderdeel ‘Incidenten’. Voor dit soort incidenten zal een protocol worden 1 

geschreven. Er komt vrij veel kritiek vanuit de ALV op het jaarverslag. Het XIXe bestuur geeft aan deze 2 

kritiek mee te nemen in de aanpassing van het jaarverslag. 3 

________________________________________________________________________________________________________________ 4 

 5 

10. Financieel jaarverslag XIXe bestuur 6 

Steven geeft het woord aan Gabi. 7 
Gabi zegt dat het financieel jaarverslag is meegestuurd en gaat ervan uit dat iedereen het gelezen heeft.  8 
 9 
Caroline heeft een vraag over de pasmodellen ledenkleding. Ze vraagt waarom er nieuwe nodig waren.  10 
Gabi zegt dat er niets meer was naar hun weten.  11 
Tamara vertelt dat de pasmodellen van D&M Dancewear tegen korting zijn aangeboden aan de leden. 12 
Steven zegt dat er ook een nieuw logo op de pasmodellen moest komen.  13 
 14 
Elli vraagt zich af waarom er alweer een nieuwe camera gekocht is. Ze vraagt zich af wat er met de andere 15 
camera’s is gebeurd.  16 
Gabi geeft aan dat ze in het begin van het jaar hebben gehoord dat er behoefte was aan een nieuwe 17 
Dance Fever-camera. Ze heeft begroot op de afschrijvingskosten van de camera. Ze geeft aan dat ze geen 18 
zicht heeft op wat er met de andere camera’s is gebeurd.  19 
 20 
Elli vraagt of de teamvesten van het demoteam terugbetaald zijn. 21 
Gabi zegt dat ze hier een nieuwe debiteurenposten van gemaakt heeft. Ze heeft op één of twee na, alle 22 
betalingen binnen.  23 
Elli vraagt zich af of de relatiekosten bijzonder zijn begroot. Deze relatiekosten zijn bijna twee keer zo 24 
hoog uitgevallen.  25 
Gabi zegt dat ledenkleding hieronder valt, wat een grote post is geweest. Het ALU is ook duurder 26 
uitgevallen. De boom is aangeschaft, wat van te voren niet begroot is.  27 
Elli zegt dat het ALU een stuk duurder is. Ze is ervoor dat er meer geld naar actieve leden gaat. Ze geeft 28 
aan de ze las dat het ALU laat in het jaar georganiseerd is. Ze vraagt zich af of het hierdoor ook duurder is 29 
uitgevallen.  30 
Gabi zegt dat ze geen specifieke maand weet, maar dat er wel vroeg begonnen is met organiseren. Het 31 
was heel lastig om het voor die prijs te doen. Daarnaast zit er ook miscommunicatie bij en er was een 32 
gratis rondje drank uitgedeeld, waar zij niet bij was. Daarnaast is er ook water en zonnebrand aangeschaft.  33 
 34 
Dennis zegt dat het niet gek is dat er drie of vier camera’s per tien jaar doorheen gaan. Voor een 35 
vereniging is dit bewonderenswaardig.  36 
Gabi zegt dat het allemaal is afgeschreven.  37 
Elli vraagt zich af waar die camera’s überhaupt zijn.  38 
Gabi zegt dat de camera is aangeschaft in overleg met de cycloop.  39 
 40 
Rick zegt, over de printkosten, dat Dance Fever ooit een printer had.  41 
Gabi zegt dat die het niet doet. Ze zegt dat ze hebben bedacht om zelf een printer aan te schaffen, omdat 42 
die in de villa niet meer werkte. 43 
Steven zegt dat dit duurder gaat worden. Hij vertelt dat iemand regelmatig naar de bestuurskamer moet 44 
om een commissielid te laten printen.  45 
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Dennis heeft nog een opmerking over de camera. Hij zegt dat dit een informatiedrager is. Hij zegt dat 1 
gezorgd moet worden dat het apparaat compleet gewipet wordt. 2 
Gabi vindt dit een goede tip. 3 
 4 
Stukje KasCo 5 

Anne vertelt dat op 27 augustus 2019 de laatste grote kascontrole van dit verenigingsjaar plaatsgevonden 6 
heeft. Toen hebben ze nog een keer de hele boekhouding uitgepluisd. Ze vertelt dat Gabi gedurende het 7 
hele jaar haar administratie goed op orde had. Tegen het einde van het jaar speelde er wel meer stress, 8 
waardoor er ook wat meer fouten in zijn geslopen. Gabi heeft alles goed rechtgezet en ze voelden zich 9 
ook altijd gehoord als ze advies gaven. Gabi is een proactieve penningmeester, niet alleen in haar functie, 10 
maar ook in het gehele bestuur. Het financieel jaarverslag heeft hun goedkeuring. Wel willen ze hierbij de 11 
kanttekening maken dat er pas op het laatste moment de mogelijkheid was om dit te controleren. 12 
Hierdoor zijn mogelijk kleine details over het hoofd gezien. Tot slot willen ze een advies uitspreken voor 13 
de volgende KasCo. Dit jaar hebben zij afgewacht tot de penningmeester een controlemoment plande. 14 
Het is beter om het initiatief tot controle bij de KasCo te leggen. 15 
 16 
Caroline vindt dat er goed gebruik gemaakt is van het geld. Ze heeft persoonlijk gemerkt dat het geld is 17 
uitgegeven aan dingen die het lid uiteindelijk terugkrijgt. Ze heeft het hele jaar meegemaakt dat de 18 
penningmeester proactief is in het nemen van initiatief. 19 
 20 
Steven zegt dat nu wel overgegaan kan worden op stemmen. Hij zegt dat het wel zo eerlijk is om met de 21 
ALV losjes peilen hoe er gestemd wil worden: met de twee jaarverslagen bij elkaar of de twee 22 
jaarverslagen los van elkaar. 23 
Elli zegt dat het jaarverslag over het functioneren van mensen gaat, dus het is aan het bestuur om te 24 
kiezen of er met de hand of met briefjes gestemd zal worden. Het is niet wettelijk verplicht om gesloten te 25 
stemmen. Die keuze is aan het bestuur.  26 
 27 
Steven vraagt wie gecombineerd wil stemmen.  28 
 29 
Er wordt gestemd middels hand opsteken.  30 
 31 
Er zijn veertien stemmen voor gecombineerd stemmen.  32 
 33 
Steven vraagt wie op de jaarverslagen apart wil stemmen 34 
 35 
Er wordt gestemd middels hand opsteken. 36 
 37 
Er zijn tien stemmen voor het apart stemmen op de jaarverslagen.  38 
 39 
Steven zegt dat er een nipte meerderheid voor gecombineerd stemmen is. Hij zegt dat veel mensen apart 40 
willen stemmen. Hij geeft aan dat er alsnog apart gestemd zal worden. 41 
Caroline vraagt of over het financieel jaarverslag ook gesloten gestemd zal worden.  42 
Steven zegt dat eerst gesloten gestemd zal worden op het jaarverslag.  43 
 44 

Rick Maassen en Dennis van de Laar vormen de telcommissie.  45 
 46 
Steven legt uit hoe gestemd kan worden. 47 
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 1 
Laura Beunk vraagt of ze nu nog gemachtigd kan worden. 2 
 3 
De ALV vindt het goed dat Laura Beunk gemachtigd wordt door Victoria Kunaseelan. 4 
 5 
Victoria Kunaseelan verlaat de vergadering (0:14 uur).  6 
 7 
Rick leest de uitslag voor. 8 

Er zijn 29 stemmen in totaal incluis de machtigingen. Er is één ongeldige stem. Deze wordt niet meegeteld. 9 

Voor:   18 10 

Tegen:   7 11 

Blanco:   3 12 

Onthouden:  0 13 

 14 

Het jaarverslag van het XIXe bestuur is aangenomen. De ALV applaudisseert. 15 

Steven belooft plechtig dat de wijzigingen doorgevoerd zullen worden. Hij zegt dat we nu overgaan op de 16 

stemming op het financieel jaarverslag. Hij vraag of iemand behoefte heeft aan een gesloten stemming.  17 

Er is geen behoefte aan een gesloten stemming.  18 

Er wordt gestemd op het financieel jaarverslag van het XIXe bestuur middels hand opsteken.  19 

 20 

Er zijn 29 stemmen in totaal incluis de machtigingen. 21 

Voor:   29 22 

Tegen:   0 23 

Blanco:   0 24 

Onthouden:  0 25 

 26 

Het financieel jaarverslag van het XIXe bestuur is aangenomen. De ALV applaudisseert. 27 

________________________________________________________________________________________________________________ 28 

Conclusie ‘Financieel jaarverslag XIXe bestuur’ 29 

Het ALU is duurder uitgevallen dan begroot. Het was lastig om te organiseren en er was sprake van een 30 

miscommunicatie. De relatiekosten zijn bijna twee keer zo hoog uitgevallen. Hier valt ledenkleding onder, 31 

dat een grote post is geweest. Er wordt gestemd middels handopsteken en het financieel jaarverslag van 32 

het XIXe bestuur wordt aangenomen. Er wordt gesloten gestemd over het jaarverslag en het jaarverslag 33 

van het XIXe bestuur wordt aangenomen. 34 
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________________________________________________________________________________________________________________ 1 

 2 

11. Beleidsplan XXe bestuur 3 

Steven geeft het woord aan het kandidaatsbestuur.  4 
 5 
Pagina 3 6 
Tamara zegt dat ze het idee van de groepencontest heel leuk vindt.  7 
Amanda bedankt Tamara voor haar opmerking. 8 
Roos vraagt zich af wie de groepencontest gaat regelen.  9 
Amanda legt uit dat de Commissaris Intern dit zal bijhouden samen met de initiatiefpersonen. 10 
Roos vraagt wie de initiatiefpersonen zijn.  11 
Amanda legt uit dat het nieuwe bestuur na de proeflessen leden zullen benaderen.  12 
Elli vraagt zich af wat er gebeurt als mensen dit niet willen.  13 
Amanda zegt dat er altijd wel iemand per groep is die dit zou willen. Als echt niemand het wil, dan moet 14 
hier nog naar gekeken worden. Ze geeft aan dat het kandidaatsbestuur zelf in veel groepen danst, dus dat 15 
zij de rol ook nog op zich kunnen nemen. 16 
Caroline vraagt of het nieuwe bestuur heel concreet zal maken wat er van de initiatiefpersonen verwacht 17 
wordt. Ze zegt dat mensen het misschien niet zullen doen, als het teveel werk wordt. Ze geeft aan dat het 18 
kandidaatsbestuur met deze mensen in gesprek moet gaan. 19 
Elli zegt dat hiervoor misschien een draaiboek gemaakt kan worden.  20 
Roos vindt het goed dat het kandidaatsbestuur voor henzelf een maximum van drie groepen heeft 21 
bepaald. Ze zegt dat het kandidaatsbestuur dit alleen moet oppakken als het echt niet anders lukt.  22 
Amanda bedankt Roos voor deze tip. 23 
Thijs zegt dat het beter is om niet elke keer dezelfde persoon hiervoor te benaderen, zodat één persoon 24 
niet te zwaar belast wordt. 25 
 26 
Pagina 4 27 
Esmé vraagt zich af hoe het open feest dit jaar wel succesvol zal zijn. Ze vraagt zich af of hiervoor een 28 
commissie opgericht zal worden. Ze zegt dat vooral naar voorgaande jaren gekeken moet worden.  29 
Amanda legt uit dat hiervoor een commissie opgestart zal worden, namelijk de FeesCie, om de taken van 30 
de Commissaris Extern te verlichten. 31 
Lian voegt toe dat het feest misschien georganiseerd zal worden in samenwerking met een andere 32 
sportvereniging.  33 
 34 
Rick heeft een opmerking over het afmeldsysteem. Hij vraagt zich af hoeveel het zou schelen als hiervoor 35 
een app gemaakt zou worden, zoals de RSC-app.  36 
Mariska antwoordt en zegt dat het waarschijnlijk juist een grote drempel voor de leden is als iedereen een 37 
app moet installeren. 38 
Sanne vertelt dat ze helemaal gek werd van de groepswhatsapps in haar bestuursjaar. 39 
Amanda vertelt dat Mariska alle groepwhatsapps op ‘stil’ zal zetten. 40 
Dennis geeft aan dat het veel werk is om een app te ontwikkelen.  41 
Tamara raadt af dat de Commissaris Dans in alle groepswhatsapps gaat. Ze zegt dat er een systeem moet 42 
komen dat werkt. Ze geeft ook aan dat er in het plan staat dat een lid niets zal missen, op het moment dat 43 
het lid de algemene groepswhatsapp verlaat. Ze zegt dat nog toegevoegd moeten worden, op welke 44 
manier dit lid niets zal missen. 45 
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Amanda antwoordt en zegt dat alle belangrijke informatie via de mail wordt verstuurd, in praatjes wordt 1 
verteld en op de website komt te staan. 2 
Mariska zegt dat ze ook met Caroline heeft gesproken over het afmeldsysteem, maar dat het erg kort dag 3 
is om het zo te implementeren. Ze zegt dat volgend jaar gekeken kan worden naar andere ideeën. 4 
Elli vertelt dat onder de alumni leden zijn die appdevelopers zijn. Ze zegt dat misschien contact met hen 5 
kan worden opgenomen. 6 
Caroline vertelt dat het RSC hier ook een app voor heeft. Ze vraagt zich af of hierbij niet kan worden 7 
aangesloten.  8 
Neeltje-Cees geeft aan dat ze een dergelijke app pas zou installeren, wanneer deze ook voor andere 9 
zaken gebruikt kan worden, zoals de groepencontest. 10 
Dennis raadt aan om het met de meerjarenplanwerkgroep te hebben over een eventuele app. 11 
Carolien zegt dat ook gekeken kan worden naar de app Discord. 12 
Neeltje-Cees zegt dat het kandidaatsbestuur zich niet slecht moet voelen, als het niet werkt.  13 
 14 
Anne vraagt hoe vast de laatste week voor de borrel staat.  15 
Amanda zegt dat ze hiernaar streven. Ze geeft aan dat de AcCo vóór gaat. 16 
Anne zegt dat ze ervaren hebben dat een borrel drie weken van tevoren niet werkt. Mensen vergeten het 17 
dan.  18 
Amanda antwoordt en zegt dat de datum drie weken van tevoren bekend wordt gemaakt en dat twee 19 
weken van tevoren de borrel gepromoot zal worden.  20 
Elli vraagt of de promotie hiervoor nog steeds bij de BoCo ligt.  21 
Amanda antwoordt bevestigend. 22 
Caroline zegt dat ze heeft aangegeven dat de borrel eerder gepromoot moet worden.  23 
Dennis zegt dat er van een vaste datum afgeweken mag worden.  24 
 25 
Esmé vraagt of het duidelijk is in welke tijdspanne de ideeën van de meerjarenplanwerkgroep zullen 26 
worden geïmplementeerd. 27 
Amanda zegt dat ze dit niet weet. 28 
Steven zegt dat het bestuur en komende besturen rekening zullen houden met deze ideeën, op het 29 
moment dat de meerjarenplanwerkgroep met een concreet idee komt. 30 
 31 
Esmé vraagt of de promotie in de algemene groepswhatsapp via de Commissaris Intern loopt. 32 
Amanda antwoordt bevestigend.  33 
Elli zegt dat het misschien verstandig is om een gedragscode aan de groepwhatsapp te koppelen. 34 
Caroline geeft aan dat het verstandig is om alvast na te denken over eventuele consequenties. Ze vertelt 35 
dat ze bij een andere vereniging last heeft gehad van ongewenste berichtjes. 36 
 37 
Pagina 5 38 
Tamara zegt dat ze afraadt om de declaraties in de Dance Fever-box te stoppen, omdat de inlevertermijn 39 
van declaraties van één maand dan misschien niet gehaald kan worden. 40 
Amanda zegt dat de box vaker geleegd zal worden. Dit zal nog gewijzigd worden. 41 
Caroline vraagt zich af of het printen van de nieuwsbrief iets toevoegt.  42 
Amanda zegt dat ze dit uitzoeken.  43 
Neeltje-Cees vertelt dat ze dit op haar werk ook hebben uitgezocht. Geprint werk heeft meerwaarde als 44 
het gaat om lange stukken en als het minder vaak uitkomt. Het digitale medium is geschikter voor de 45 
nieuwsbrief zoals die nu is ingericht.  46 
Roos zegt dat ze dit een leuk idee vond. Ze vraagt of deze ook komt te hangen Roomsch Leven. 47 
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Amanda zegt dat hier weinig opties voor zijn. De nieuwsbrief komt wel in Roomsch Leven te hangen en 1 
deze wordt ook nog digitaal opgestuurd. Dit zal nog duidelijker geformuleerd worden. 2 
 3 
Esmé heeft een vraag over het organiseren van uitwisselingen. Ze vraagt of deze vanuit het bestuur zullen 4 
worden georganiseerd. 5 
Amanda antwoordt dat deze vanuit het bestuur zullen worden georganiseerd.  6 
Aline voegt toe dat het kandidaatsbestuur vooral zal gaan netwerken met verenigingen waarmee zij een 7 
uitwisseling willen organiseren. De AcCo zal de uitwisseling organiseren.  8 
Esmé geeft aan dat de AcCo het wel al erg druk heeft. 9 
 10 
Walter Rensen en Daniek Bakker verlaten de vergadering (1:05). Daniek Bakker machtigt Dennis van de 11 
Laar. 12 
 13 
Pagina 6 14 
Tamara geeft aan dat het haar niet helemaal duidelijk is wat het bindend advies te maken heeft met het 15 
uitbreiden van aanbod. Ze geeft aan dat deze link beter beschreven kan worden.  16 
Amanda zegt dat dit duidelijker beschreven zal worden. 17 
Tamara zegt dat het kandidaatsbestuur meer wil focussen op het uitbreiden en het zoeken naar een 18 
nieuwe locatie. Ze geeft aan dat beter gefocust kan worden op het bewijzen aan het RSC dat Dance Fever 19 
uit haar voegen barst. Zolang het RSC niet gelooft dat Dance Fever uit haar voegen barst, krijgt het 20 
nieuwe kandidaatsbestuur niets voor elkaar.  21 
Amanda zegt dat ze hier nu al mee bezig zijn.   22 
Elli vraagt wie de visitekaartjes zal maken. 23 
Amanda antwoordt dat de PR-Cie deze zal maken.  24 
Elli vertelt dat er veel discussies zijn geweest over de uitbreiding van het aanbod. Er zijn steeds wel 25 
podiumdansen bijgekomen. Er is ook vraag naar salsa. 26 
Tamara geeft als tip om te spreken met de Commissaris Dans van vorige jaren.  27 
Esmé zegt dat rekening gehouden moet worden met andere verenigingen, zodat het kandidaatsbestuur 28 
niet in het verkeerde vaarwater terecht komt. 29 
Roos zegt dat ze de cursussen een goed idee vindt. Ze vraagt zich af waar deze in het rooster ingepast 30 
zullen worden.  31 
Amanda zegt dat het onmogelijk is om een avond te kiezen waarop niet wordt gedanst. Dat is dus iets 32 
wat daarbij gepaard gaat als nadeel.  33 
Roos vraagt zich af of er naar een andere locatie gezocht zal worden.  34 
Amanda antwoordt bevestigend.  35 
Mariska zegt dat ze wel zullen kijken naar dat naar stijlen die op elkaar lijken, niet samenvallen. 36 
Daphne vraagt of de cursussen alleen voor Dance Fever-leden zijn.  37 
Amanda antwoordt bevestigend.  38 
Elli vraagt of dit in hun begroting is opgenomen. 39 
Amanda antwoordt bevestigend.  40 
Leonie geeft aan dat het kandidaatsbestuur eraan moet denken om de leden te vragen om te evalueren.  41 
Amanda vertelt dat ze de leden een enquête zullen laten invullen. 42 
________________________________________________________________________________________________________________ 43 

Conclusie ‘Beleidsplan XXe bestuur’ 44 

De ALV draagt enkele ideeën aan voor het uitvoeren van het beleidsplan. De ALV is kritisch op het 45 

afmelden via de Whatsapp groepen. Ze zijn bang dat het te veel van de Commissaris Dans gaat vragen. Er 46 

wordt gesproken over een app. Dit zal verder uitgezocht moeten worden en wordt een lange 47 
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termijndiscussie. Een aantal leden van de ALV drukken het XXe bestuur op hun hart om voor nieuwe 1 

locaties zeer goed in gesprek te gaan met het RSC. 2 

________________________________________________________________________________________________________________ 3 

 4 

12. Begroting XXe bestuur 5 

Caroline heeft een vraag over de groepencontest. Ze zegt dat hiervoor 250 euro is begroot. Ze geeft aan 6 
dat ze dit een groot bedrag vindt. Ze vraagt waar deze kosten naartoe gaan. 7 
Robin antwoordt en zegt dat ze elk half jaar een prijs willen uitreiken aan de nummers een, twee en drie.  8 
 9 
Roos heeft een vraag over post 270. Hier staat ‘kleding en promotie’. Ze vraagt of dit ook voor het 10 
hiphopwedstrijdteam is. 11 
Robin zegt dat dit alleen voor Showdance is. Ze zegt dat dit expres gescheiden is gehouden, zodat 12 
duidelijk is welk bedrag waarheen gaat. 13 
 14 
Anne merkt op dat Robin rekening moet houden met dat er misschien meer geld moet naar demoparen 15 
voor op de demoavond. 16 
 17 
Elli merkt op dat er niet veel meer geld begroot was voor commissies. Ze vraagt of dit een bewuste keuze 18 
is.  19 
Robin geeft aan dat er juist meer geld naar commissies gaat.  20 
 21 
Caroline vraagt waarom er alsnog 50 euro voor de verjaardagskaarten begroot staat. 22 
Steven legt uit dat dit voor de docenten is. 23 
 24 
Rick zegt dat er meer geld zou kunnen gaan naar de AcCo, als ze meer workshops willen geven en de 25 
AcCo zou deze organiseren. Hij geeft aan dat dit misschien iets is voor volgende jaren. 26 
 27 
Thijs zegt dat het kandidaatsbestuur de PublicaCie nieuw leven in willen blazen. Hij vraagt zich af waarom 28 
hier dan significant minder geld voor is begroot. 29 
Robin vertelt dat het Groene Blaadje niet meer geprint hoeft te worden.  30 
 31 
Anne twijfelt over de hoeveelheid geld die gaat naar de FeesCie.  32 
Robin vertelt dat deze kosten zijn gebaseerd op het jaar 2016. 33 
 34 
Steven vertelt dat nu wordt overgegaan op stemming op het beleidsplan en de begroting van het XXe 35 
bestuur. Hij vraagt of er behoefte is aan een gesloten stemming.  36 
 37 
Er is geen behoefte aan een gesloten stemming. Er wordt gestemd middels hand opsteken. 38 
 39 
Steven vertelt dat op de volgende stelling wordt gestemd: het beleidsplan en de begroting van het XXe 40 
bestuur zoals nu gepresenteerd, worden aangenomen, met inachtneming van de wijzigingen. 41 
 42 
Er zijn 21 stemmen in totaal. 43 
 44 
Voor   21 45 
Tegen   0 46 
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Blanco  0 1 
Onthouding 0 2 
 3 
Het beleidsplan en de begroting van het XXe bestuur zijn samen aangenomen. 4 

 5 
________________________________________________________________________________________________________________ 6 

Conclusie ‘Begroting XXe bestuur’ 7 

Er komen enkele korte vragen uit de ALV naar voren. De kosten voor de begrote verjaardagskaarten zijn 8 

voor docenten. De PublicaCie heeft minder begroot, omdat deze geen fysiek printwerk meer gaat 9 

opleveren en de begrote kosten voor de FeesCie zijn gebaseerd op het (uiteindelijk niet doorgegane) 10 

open feest, dat het XIXe bestuur misschien zou organiseren met andere verenigingen. Er moet nog blijken 11 

wat het uiteindelijke te besteden bedrag wordt. Het beleidsplan en de begroting zijn samen aangenomen. 12 

________________________________________________________________________________________________________________ 13 

Decharge commissies en organen 14 

Steven zegt dat eerst de KasCo en de RvA zullen worden gedechargeerd. Steven dechargeert met de 15 

volgende slag van de spitz Leonie Vonk, Matthijs de Fouw en Anne Inkenhaag als KasCo 2018-2019. 16 

Steven dechargeert met de volgende slag van de spitz Emiel Rossing, Bas Broere, Neeltje-Cees de Wit, 17 

Esmé Rijndertse en Manon Verheijen als Raad van Advies 2018-2019.  18 

De ALV applaudisseert. 19 

_______________________________________________________________________________________________________________ 20 

Conclusie ‘Decharge commissies en organen’ 21 

De commissies van het jaar 2018-2019 zijn gedechargeerd. De kascontrolecommissie van het jaar 2018- 22 

2019 is gedechargeerd. De RvA van het jaar 2018-2019 is gedechargeerd. 23 

________________________________________________________________________________________________________________ 24 

Bestuurswissel 25 

Met de volgende slag van de spitz dechargeert Steven Susy Kranenburg als Commissaris Intern van het 26 

XIXe bestuur. Met de volgende slag van spitz dechargeert Steven Fransje Verduin als Commissaris Dans 27 

van het XIXe bestuur. Met de volgende slag van spitz dechargeert Steven Gabi Rahimbaks als 28 

Penningmeester van het XIXe bestuur. Met de volgende slag van spitz dechargeert Steven Calle de Groot 29 

als Secretaris van het XIXe bestuur. Met de volgende slag van de spitz chargeert Steven Amanda Waage 30 

als Voorzitter van het XXe bestuur der S.D.V.N. Dance Fever. Met de volgende slag van de spitz 31 

dechargeert Amanda Steven Holleman als Voorzitter van het XIXe bestuur. Met de volgende slag van de 32 

spitz chargeert Amanda Margriet Basten als Secretaris van het XXe bestuur. Met de volgende slag van de 33 

spitz chargeert Amanda Robin Alink als Penningmeester van het XXe bestuur. Met de volgende slag van de 34 

spitz chargeert Amanda Aline Rijks als Commissaris Intern van het XXe bestuur. Met de volgende slag van 35 

de spitz chargeert Amanda Mariska Rood als Commissaris Dans van het XXe bestuur. Met de volgende 36 

slag van de spitz chargeert Amanda Lian Brands als Commissaris Extern van het XXe bestuur.  37 
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De ALV applaudisseert. 1 

Amanda bedankt namens het gehele bestuur het vorige bestuur. Ze geeft aan dat een bestuursjaar vele 2 

ups en downs kent. Ze zegt dat het vorige bestuur zich ontzettend heeft ingezet voor de vereniging en 3 

daarom heeft het nieuwe bestuur een bedankje voor het vorige bestuur. 4 

Het huidige bestuur geeft een bedankje aan het vorige bestuur. 5 

Tamara geeft aan dat sommige leden graag naar huis willen en dat het beter is om de vergadering voort 6 

te zetten. Amanda zegt dat dit nog niet het gehele cadeau is en dat het vorige bestuur na de ALV de rest 7 

zal krijgen.  8 

Carolien Maas machtigt Tamara Driessen. 9 

Carolien Maas verlaat de vergadering (01:45 uur). 10 

Daniek Bakker machtigt Dennis van de Laar.  11 

Daniek Bakker verlaat de vergadering (01:47 uur). 12 

________________________________________________________________________________________________________________ 13 

Conclusie ‘Bestuurswissel’ 14 

Steven Holleman, Calle de Groot, Gabi Rahimbaks, Fransje Verduijn en Susy Kranenburg zijn 15 

gedechargeerd als het XIXe bestuur.  16 

Amanda Waage, Margriet Basten, Robin Alink, Mariska Rood, Aline Rijks en Lian Brands zijn gechargeerd 17 

als het XXe bestuur. 18 

________________________________________________________________________________________________________________ 19 

 20 

13. Raad van Advies 2019-2020 21 

Amanda zegt dat niet iedereen aanwezig is, van wie het bestuur weet dat ze zich verkiesbaar willen 22 
stellen.  23 
Elli geeft aan dat toen zij het Huishoudelijk Reglement schreven, het volgende het idee was: als mensen 24 
niet op de ALV zijn, dan kunnen ze ook niet verkozen worden voor de RvA.  25 
Caroline zegt dat het alleen gaat om Daniek. Daniek heeft net gevraagd of Caroline Daniek wil voorstellen. 26 
Tamara vraagt of er überhaupt genoeg mensen aanwezig zijn om te stemmen.  27 
Amanda vraagt wie zich verkiesbaar wil stellen voor de RvA van het jaar 2019-2020. Amanda geeft het 28 
woord aan Caroline.  29 
Caroline noemt haar naam en zegt dat ze al zes jaar lid is van Dance Fever. In haar tweede jaar is ze 30 
voorzitter geweest van het bestuur. Ze geeft aan dat ze graag komend jaar in de RvA zou willen, omdat ze 31 
graag met haar ervaringen het komende bestuur wil gaan helpen. Ze denkt dat ze het bestuur op 32 
persoonlijk vlak kan helpen.  33 
Amanda bedankt Caroline.  34 
Caroline vraagt of zij Daniek ook mag voorstellen.  35 
Amanda bevestigt dit.  36 
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Caroline vertelt dat Daniek zich ook graag verkiesbaar wil stellen. Zij is een aantal jaren actief in de 1 
BataCie. Zij is ook actief bij haar studievereniging. Ze heeft hier geen bestuursjaar bij Dance Fever gedaan, 2 
dus zij kan als kritisch lid plaatsnemen in de RvA.  3 
Amanda bedankt Caroline.  4 
 5 
Amanda vraagt wie zich nog meer verkiesbaar wil stellen en geeft het woord aan Lieke.  6 
Lieke noemt haar naam en zegt dat ze in haar eerste jaar bij Dance Fever bestuur heeft gedaan. Ze zegt 7 
dat ze dit jaar de OpCie gaat doen. Het lijkt haar heel leuk om het bestuur te ondersteunen bij deze zware 8 
taak.  9 
Amanda bedankt Lieke en geeft het woord aan Esmé.  10 
 11 
Esmé noemt haar naam en zegt dat ze nu vijf jaar bij Dance Fever zit. Ze zegt dat ze ook bestuur heeft 12 
gedaan en in veel commissies heeft gezeten. Ze hoopt het bestuur te kunnen helpen met de ervaringen 13 
van besturen die zij zelf heeft meegemaakt.  14 
Amanda bedankt Esmé en geeft het woord aan Steven.  15 
 16 
Steven noemt zijn naam en zegt dat hij nog niet zo heel lang actief is bij Dance Fever. Hij geeft aan dat hij 17 
wel al vier jaar lid is. Hij zegt dat hij jaren actief lid geweest bij zijn studievereniging en bij Ovum Novum. 18 
Hij denkt dat hij met zijn jaren ervaring het bestuur waardevol advies kan geven.  19 
 20 
Amanda zegt dat ze nu over kunnen gaan op stemming.  21 
Elli zegt dat Daniek bij dezen is ingestemd. Ze leest de volgende regel uit het Huishoudelijk Reglement 22 
voor: ‘De RvA bestaat uit ten minste twee oud-bestuursleden en ten minste één lid dat minimaal twee jaar 23 
door lidmaatschap aan de vereniging is verbonden en nog nooit in het bestuur van Dance Fever heeft 24 
gezeten. De RvA kent een maximum aantal leden van het aantal bestuursleden min één.’  25 
Amanda zegt dat Daniek meer dan twee jaar lid is.  26 
Elli zegt dat Daniek de enige kandidaat is voor de plek van het kritische lid, tenzij iemand het nog tegen 27 
Daniek wil opnemen.  28 
 29 
Niemand wil dit.  30 
 31 
Daarna vraagt Amanda of nog iemand anders zich verkiesbaar wil stellen of dat iemand nog een vraag 32 
heeft.  33 
Neeltje-Cees geeft aan dat ze twijfels heeft over Steven als kandidaat voor de RvA, hoewel ze het omwille 34 
van de sfeer van de ALV vervelend vindt om dit te zeggen. Ze twijfelt over zijn geschiktheid, omdat hij ook 35 
les gaat geven aan Stijldansen D. Ze zegt dat ze dit wilde delen, voordat de ALV gaat stemmen. Amanda 36 
bedankt Neeltje-Cees voor deze mededeling. Amanda zegt dat er gesloten gestemd zal worden, omdat 37 
het gaat om een stemming op personen. Ze vraagt wie de telcommissie wil vormen.  38 
 39 
Roos Leenen en Leonie Vonk vormen de telcommissie.  40 
 41 
Amanda verduidelijkt dat je tegen stemt, als je blanco stemt. 42 
 43 
Amanda schorst de vergadering (1:50 uur). 44 
 45 
Amanda heropent de vergadering (2:01 uur). 46 
 47 
Er zijn 24 stemgerechtigden incluis de machtigingen. 48 
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Caroline Bollen 1 

Voor:   17  2 

Tegen:   3 3 

Blanco:   2 4 

Onthouden:  2 5 

Lieke Galas 6 

Voor:   22 7 

Tegen:   0 8 

Blanco:   0 9 

Onthouden:  2 10 

Esmé Rijndertse 11 

Voor:   21 12 

Tegen:   0 13 

Blanco:   0 14 

Onthouden:  3 15 

Steven Holleman 16 

Voor:   5 17 

Tegen:   14 18 

Blanco:   2 19 

Onthouden:  3 20 

Amanda chargeert bij de volgende slag van de spitz Caroline Bollen, Daniek Bakker, Lieke Galas en Esmé 21 

Rijndertse als de RvA 2019-2020.  22 

De ALV applaudisseert. 23 

________________________________________________________________________________________________________________ 24 

Conclusie ‘Raad van Advies 2019-2020’ 25 

De Raad van Advies 2019-2020 bestaat uit Caroline Bollen, Daniek Bakker, Lieke Galas en Esmé Rijndertse. 26 

________________________________________________________________________________________________________________ 27 

 28 

14. KasControlecommissie 2019-2020 29 
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Amanda vraagt wie zich verkiesbaar zou willen stellen. Ze geeft Anne het woord.  1 
Anne stelt zich voor en vertelt dat dit haar zesde jaar bij Dance Fever wordt. Ze zegt dat ze één jaar in de 2 
KasCo heeft gezeten en drie jaar in de BoCo. Ze houdt van cijfertjes.  3 
Amanda bedankt Anne en vraagt wie zich nog meer verkiesbaar stellen. 4 
 5 
Leonie stelt zich voor en vertelt dat ze bij Dance Fever een bestuursjaar heeft gedaan en dat ze twee jaar 6 
in de KasCo heeft gezeten. 7 
 8 
Rick stelt zich voor en vertelt dat hij penningmeester is in een commissie. Hij zegt dat hij actief lid is, maar 9 
dat hij geen bestuur is geweest. Hij zegt dat hij er zin in heeft.  10 
 11 
Gabi stelt zich voor en vertelt dat ze afgelopen jaar penningmeester is geweest. Ze zegt dat dit haar vijfde 12 
jaar bij Dance Fever is. Ze zegt dat ze al wat langer meegaat, dus dat ze redelijk wat ervaring binnen de 13 
vereniging heeft.  14 
Elli legt uit dat de Kasco uit tenminste twee leden bestaat, maar dat er geen maximum is.  15 
Gabi vertelt dat uit de vorige wissel-ALV naar voren is gekomen dat een driekoppige KasCo gewenst is.  16 
Elli zegt het bestuur de KasCo naar drie leden kan terugbrengen, mochten deze vier leden door de ALV 17 
erin gestemd worden.  18 
Roos zegt dat Bas inderdaad zei dat drie leden wenselijk was.  19 
Amanda zegt dat weer gesloten gestemd moet worden.  20 
 21 
Laura Beunk en Calle de Groot vormen de telcommissie. 22 
  23 
Amanda schorst de vergadering (2:07 uur). 24 
 25 
Neeltje-Cees de Wit verlaat de vergadering (2:13 uur). 26 
 27 
Amanda heropent de vergadering (2:19 uur). 28 
 29 

Er zijn 23 stemmen in totaal. 30 

Anne Inkenhaag 31 

Voor:   18 32 

Tegen:   2 33 

Blanco:   2 34 

Onthouden:  1 35 

 36 

Leonie Vonk 37 

Voor:  22 38 

Tegen:   0  39 

Blanco:  0 40 
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Onthouden: 1 1 

 2 

Rick 3 

Voor:   10 4 

Tegen:  0 5 

Blanco:   7 6 

Onthouden: 6  7 

 8 

Gabi 9 

Voor:   22 10 

Tegen:   0 11 

Blanco:   0 12 

Onthouden:  1 13 

 14 

Amanda chargeert met de volgende slag van de spitz Leonie Vonk, Anne Inkenhaag, Gabi Rahimbaks en 15 

Rick Maassen als de KasCo 2019-2020. Ze geeft aan dat het een lange avond is geweest.  16 

Amanda Waage schorst de vergadering (2:20 uur). 17 

________________________________________________________________________________________________________________ 18 

Conclusie ‘KasControlecommissie 2019-2020’ 19 

De KasControlecommissie 2019-2020 bestaat uit Leonie Vonk, Anne Inkenhaag, Gabi Rahimbaks en Rick 20 

Maassen. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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Heropening 23 september 2019 1 

________________________________________________________________________________________________________________ 2 

23 september 2019, locatie: de ondergang (Elinor Ostromgebouw), 19:00 uur. 3 

Aanwezigen (21) 4 

Amanda Waage (voorzitter), Margriet Basten (notulist), Robin Alink, Aline Rijks, Mariska Rood, Lian Brands, 5 

Max Lightbody, Steven Holleman, Anne Inkenhaag, Elli Damen, Victoria Kunaseelan, Caroline Bollen, Lieke 6 

Galas, Thijs Ikink, Walter Rensen, Gabi Rahimbaks, Fransje Verduijn, Susy Kranenburg, Alex Hlushenok, 7 

Irene Mommers, Daniek Bakker. 8 

Verlate binnenkomst  9 

Alex Hlushenok (19:04 uur), Irene Mommers (19:15 uur). 10 

Eerder vertrek 11 

Anne Inkenhaag, Thijs Ikink en Walter Rensen (20:58 uur). 12 

Machtigingen 13 

Kim Schuurman machtigt Roos Leenen. Bas Broere machtigt Leonie Vonk. Ruben van Osch machtigt 14 

Neeltje-Cees de Wit. Nicole van Buuringen machtigt Fransje Verduijn. Rick Maassen machtigt Lieke Galas. 15 

Esmé Rijnderste machtigt Anne Inkenhaag.  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Heropening 1 

Amanda Waage heropent de vergadering op 23 september 2019 om 19:00 uur.  2 
Amanda vraagt of iemand bezwaar heeft tegen de geluidsopname.  3 
 4 
Niemand heeft hiertegen bezwaar. 5 
________________________________________________________________________________________________________________ 6 

 7 

15. HR Wijziging 8 

Amanda vertelt dat ze vandaag verder gaan met de wissel-ALV die is geschorst op 12 september. Ze gaan 9 
verder met de agenda, zoals die toen is vastgesteld. Ze geeft aan dat de HR wijziging als eerste behandeld 10 
zal worden. Ze vraagt of hier vragen over zijn.  11 
Elli zegt dat ze deel uit heeft gemaakt van de werkgroep die dit HR gemaakt heeft. Heel veel aspecten in 12 
dit HR zijn veranderd. Ze geeft aan dat dit goed is. Ze zegt dat ze in de HR-wijziging die het bestuur 13 
voorstelt, leest dat nog meer werk komt te liggen op de Commissaris Dans. De huidige situatie is nu vrij 14 
overzichtelijk. Nu moet de Commissaris Dans een heel semester checken. Dit is best tijdrovend. Ze geeft 15 
aan dat de reden dat zij deze versie van dit artikel hebben gemaakt, is dat het bestuur er zo min mogelijk 16 
tijd aan kwijt is. Het moet voor het bestuur zo makkelijk mogelijk zijn om te besturen. Ze geeft aan dat de 17 
vereniging erop vertrouwt dat het bestuur de juiste keuzes maakt. Met deze wijziging komt veel werk 18 
terecht bij de Commissaris Dans. Ze zegt dat deze persoon ook al in alle whatsappgroepen moet gaan. Ze 19 
voegt hieraan toe dat volgende besturen hiermee opgezadeld worden. Het bestuur maakt het voor 20 
zichzelf en voor komende besturen vrij pittig. Ze zegt dat ze hier is om oprecht haar zorgen uit te spreken. 21 
De werkgroep heeft hier toen bewust over nagedacht. Ze geeft aan dat het belangrijk is om na te denken 22 
over wat deze wijziging met zich meebrengt.  23 
Amanda bedankt Elli voor haar verhaal. 24 
Mariska antwoordt dat ze niet zo goed begrijpt waarom het huidige systeem minder werk zou zijn. In het 25 
huidige systeem moet ook veel gecontroleerd worden. Ze zegt dat dit altijd zal moeten gebeuren. In het 26 
systeem dat het bestuur voorstelt, hoeft minder gecontroleerd te worden. Ze geeft aan dat hiermee de 27 
tijdsplanning beter ingedeeld kan worden.  28 
Elli zegt dat in het systeem dat zij toentertijd bedacht hebben, het gemakkelijker terug te vinden is, als 29 
elke week gecontroleerd wordt. Een week daarvoor is dat makkelijker door te geven, dan drie maanden 30 
daarvoor. Ze zegt dat dat is wat ze mee wil geven en dat ze het veel werk vindt. Ze voegt toe dat ze het 31 
zelf niet zou doen, als zij bestuur zou zijn.  32 
 33 
Alex Hlushenok komt de vergadering binnen (19:04 uur). 34 
 35 
Caroline zegt dat het sowieso al niet te onthouden is wie zich heeft afgemeld. Er moet sowieso 36 
teruggezocht worden. Ze geeft aan dat er nu ook meer mogelijkheid tot sampling is. Als de Commissaris 37 
Dans het een week vergeet, dan is het niet zo catastrofaal, want de volgorde maakt niet echt uit.  38 
Elli zegt dat hiervoor toch het systeem is, dat docenten kijken of iedereen aanwezig is. Ze zegt dat dat 39 
belangrijker is om aan te pakken dan dit stuk.  40 
Caroline vraag zich af hoe realistisch het is om te verwachten dat het bestuur elke week weet wie zich 41 
netjes heeft afgemeld. Ze zegt dat het niet haalbaar is om het elke week bij te houden. Sampling maakt 42 
het eerlijker.  43 
Steven zegt dat het doel van het artikel ook een belangrijk criterium is. Hij vraagt zich af of het doel is dat 44 
het bestuur zo strikt controleren wil dat leden zich netjes afmelden, of dat het bestuur een stok achter de 45 
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deur wil hebben. Hij zegt dat dat bepaalt of gesampled kan worden. Hij geeft aan dat er elke week 1 
gecontroleerd moet worden, als het doel is om te eisen van de leden dat ze zich telkens netjes afmelden 2 
en als ze dat niet doen, dat hun plek dan naar iemand op de wachtlijst gaat. Hij zegt dat zo’n strenger 3 
artikel het bestuur meer gereedschap geeft om mensen eventueel weg te sturen.  4 
Mariska antwoordt dat het wel de bedoeling is van het bestuur om streng hierop te gaan controleren, 5 
omdat er veel wachtlijsten zijn. Ze zegt dat het nieuwe systeem dit vergemakkelijkt, zelfs al wordt er niet 6 
gesampled. In het huidige systeem is dan meteen de reeks weg en kan iemand er niet meer op worden 7 
aangesproken. Ze zegt dat ze een volgende week kan kijken naar de vorige weken en keren daarvoor 8 
kunnen meegenomen worden. Ze voegt toe dat het niet alleen om dit bestuur gaat. Er komt voor 9 
komende besturen meer ruimte.  10 
Elli reageert op Steven en zegt dat met het oude artikel sneller een plek op de wachtlijst vrijkomt. 11 
Mariska antwoordt dat dit wel in een reeks gebeurt en dat maakt het lastig. Als iemand in die lessen door 12 
één keer wel komt opdagen, dan is de reeks weg.  13 
 14 
Alex heeft een vraag over de technische kant. Hij zegt dat het bestuur het heel specifiek heeft opgesteld 15 
met die hashtag. Hij vraag of dit allemaal heel specifiek wordt gelezen.  16 
Amanda antwoordt bevestigend.  17 
Alex zegt dat een bot dit kan lezen en op een hoop gooien. Dat vergt een paar maanden ontwikkelwerk, 18 
maar met een paar mensen kan dit geregeld worden. Hij zegt dat dit op te lossen moet zijn zonder HR 19 
wijzigingen en zonder hoofdpijn voor het bestuur.  20 
Mariska antwoordt dat het nu puur gaat om het systeem en in welke mate dit consequenties heeft voor 21 
de leden. De manier waarop ze controleert, zal hetzelfde blijven. Ze zegt dat ze in een Excel-bestand alle 22 
groepen en alle weken heeft gezet. Daar zit geen moeilijkheid in. Het verwerken van ‘#101’ gaat tot nu toe 23 
prima.  24 
Elli vraag of het dan een idee is om dat gedeelte in het HR aan te passen, zodat het niet gaat om een 25 
reeks op rij. Dat geeft meer ruimte.  26 
Mariska zegt dat de reden dat het bestuur voor vijf waarschuwingen heeft gekozen, was omdat zij vier te 27 
drastisch vonden. Daarom koos het bestuur voor de tweede waarschuwing.  28 
 29 
Irene Mommers komt de vergadering binnen (19:15 uur). 30 
 31 
Elli zegt dat het misschien een oplossing is om het ‘op rij’ weg te halen. Ze zegt dat ze niet voor die 32 
tweede waarschuwing en tweede keer zou gaan. Ze voegt toe dat ze dan met Steven op één lijn zit.  33 
Mariska zegt dat ze dat geen probleem vindt, als iedereen het daarmee eens is. Ze geeft aan dat voor 34 
haar het probleem zit in ‘reeks’ versus ‘op rij’.  35 
Thijs zegt dat hij het eens is met ‘op rij’ weghalen. Er staat het bestuur ‘kan’. Hij zegt dat het bestuur niet 36 
verplicht wordt om iemand uit te schrijven. De wijziging verplicht andere besturen wel om een tweede 37 
waarschuwing te geven. Het volgende bestuur is wel verplicht om deze tweede waarschuwing te geven.  38 
Caroline zegt dat ze de zorg van het bestuur snapt dat een semester lang is. Als de Commissaris Dans de 39 
derde keer al die tweede waarschuwing geeft, dan zit ze er direct op. Ze zegt dat nu wel de loophole uit 40 
het systeem is. Met die loophole maken mensen misbruik van die regeling.  41 
Elli zegt dat zij toentertijd hebben gekozen voor het woordje ‘kan’. Zij wilden als werkgroep niets 42 
verplichten.   43 
 44 
Victoria Kunaseelan verlaat de vergadering (19:18 uur). 45 
 46 
Amanda zegt dat in de wijziging nog steeds het woordje ‘kan’ staat. 47 
  48 
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Max vraagt wanneer de nieuwe leden in de nieuwe groepswhatsapp komen. Hij geeft aan dat hij in nog 1 
geen enkele groepswhatsapp zit.  2 
Mariska antwoordt dat dit aan de docenten is.  3 
Daniek vraagt of Mariska hen hiervoor een deadline heeft gegeven. 4 
Mariska antwoordt dat ze ‘vorige week’ heeft gezegd.  5 
Daniek zegt dat ze het punt van Max snapt. Je wilt wel op de hoogte blijven.  6 
Amanda geeft aan dat hier later op doorgegaan wordt.  7 
 8 
Elli zegt dat dit bij de W.V.T.T.K. kan. Ze zegt dat gekeken kan worden naar iemand die Informatica 9 
studeert. Ze zegt dat een oproep in de nieuwsbrief geplaatst kan worden met de vraag of mensen hieraan 10 
willen meewerken.  11 
Mariska vraagt of dit betrekking heeft op de HR wijziging of op het systeem van afmelding. 12 
Elli antwoordt dat dit betrekking heeft op het systeem van afmelding. Ze zegt dat niet iedereen een 13 
smartphone heeft. Dat betekent dat zij zich niet afmelden via de groepswhatsapp. Ze raadt aan om 14 
hiermee aan de slag te gaan.  15 
Mariska zegt dat het bestuur dat zeker zal doen, maar dat dit los staat van de HR-wijziging. Ze zegt dat 16 
nog steeds geldt als het bestuur een app zou introduceren: hoe zal gecontroleerd worden op mensen die 17 
zich niet afmelden? 18 
Irene zegt dat het nu gaat over een app. Ze zegt dat mensen die een smartphone hebben, nog steeds een 19 
app kunnen installeren. Dan is dat probleem opgelost. 20 
Elli geeft aan dat cijfers voor haar heel lastig zijn. Ze zegt dat ze gewoon zou zeggen: ik meld me af.  21 
Gabi reageert daarop en zegt dat je een lijst ziet met #101.  22 
Irene zegt dat Mariska er goed bovenop zit.  23 
 24 
Amanda vraag of iemand nog wat wil toevoegen over de HR wijziging an sich en niet over de app. Ze zegt 25 
dat dan overgegaan kan worden op stemmen. Ze vraagt of nu gestemd kan worden op het voorstel dat er 26 
nu ligt. 27 
Elli zegt dat in het HR staat dat het bestuur anders kan beslissen, als de ALV wil dat iets anders gebeurt. 28 
Ze leest het volgende artikel uit het HR voor: ‘Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten worden 29 
goedgekeurd tijdens een algemene ledenvergadering door ten minste tweederde van de aanwezige 30 
stemmen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de 31 
wet.’ Ze zegt dat het mogelijk is, als de ALV het ermee eens is.  32 
Mariska zegt dat Elli heeft voorgesteld om de vijfde keer weg te halen, zodat een lid bij de vierde keer al 33 
uit de groep gezet kan worden. Het is dan een ‘kan.’ Het is makkelijker om meer keren eraan toe te 34 
voegen dan keren eruit halen. Ze zegt dat het aan komende besturen is om daar ruimer in te zijn.  35 
Thijs zegt dat het bestuur even korte pauze kan nemen om over het nieuwe artikel te overleggen. 36 
 37 
Amanda schorst de vergadering (19:27 uur). 38 
 39 
Amanda heropent de vergadering (19:37 uur). 40 
 41 
Amanda vertelt dat het bestuur heeft overlegd en dat ze een nieuw voorstel hebben.  42 
Robin leest de veranderde wijziging voor. 43 
Elli geeft aan dat ze zich stoort aan de eerste ‘kan’. Ze zegt dat ze zich terdege beseft dat zij hier aan 44 
meegewerkt heeft. Ze zegt dat die eerste ‘kan’ het heel vrijblijvend maakt.  45 
Mariska zegt dat dat suggereert dat iemand uitgeschreven kan worden zonder waarschuwing.  46 
Elli zegt dat dit het vrijblijvend maakt of het bestuur daadwerkelijk gaat handhaven.  47 
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Thijs zegt dat hij van de eerste ‘kan’ een ‘dient’ zou maken. Hij voegt toe dat ‘binnen’ een semester hem 1 
beter lijkt dan ‘in’ een semester.  2 
Alex geeft aan dat het HR bestaat om te laten zien welk macht het bestuur heeft. Het bestuur verplichten 3 
een waarschuwing te geven lijkt hem geen goed idee. Deze versie lijkt hem prima. Hij zegt dat het bestuur 4 
een waarschuwing kan geven, maar mocht er een reden voor zijn, dan hoeft het bestuur dit niet uit 5 
leggen aan de ALV.  6 
Elli zegt dat hier al jaren gezeur mee is. Ze zegt dat ze het met Thijs eens is om erin te zetten: ‘binnen een 7 
semester’.  8 
Gabi zegt dat ze ervoor hebben gekozen om in die tweede zin ook ‘kan’ te laten staan. Dat is gebeurd 9 
met dezelfde intentie als die van Alex.  10 
Alex zegt dat consequentie niet wordt weggehaald. Het bestuur beslist of ze het wel of niet willen 11 
uitvoeren.  12 
Caroline reageert op Gabi en zegt dat ze uitschrijven heel anders vindt dan een mailtje schrijven. Ze zegt 13 
dat er dan juist verwarring kan ontstaan over iets wat drie maanden geleden gedaan is.  14 
Mariska vraagt binnen welke tijd dit moet, als er ‘dient’ van wordt gemaakt. Ze zegt dat het versoepelen 15 
van de taak alsnog verdwijnt.  16 
Thijs geeft aan dat hij dit zich ook net zelf bedacht. Hij zegt dat hij hier geen antwoord op heeft.  17 
Elli zegt dat het misschien een idee is om de eerste keer ‘schriftelijk’ weg te halen. Ze voegt toe dat een 18 
goed tijdbestek bepaald moet worden voor de Commissaris Dans. Een keer in de maand checken lijkt haar 19 
goed.  20 
Fransje zegt dat zij een maand best reëel vindt. Het blijft veel werk, maar dan wordt het overzicht 21 
gemakkelijker bewaard. 22 
 23 
Victoria Kunaseelan komt de vergadering binnen (19:44 uur). 24 
 25 
Alex zegt dat hij een schriftelijke waarschuwing wil. Hij zegt dat hij ook problemen ziet in de deadline van 26 
een maand.  27 
Thijs zegt dat vier keer in een maand achter elkaar nog steeds niet kan, omdat er nog steeds staat: twee 28 
weken van tevoren. Hij zegt dat hij daaraan het volgende wil toevoegen: bij de tweede waarschuwing 29 
moet ook ‘schriftelijk’ komen te staan.  30 
Irene voegt een puntje toe over de eerste ‘kan’. Ze geeft als voorbeeld dat iemands moeder is overleden. 31 
Dan denk je er niet aan om je af te melden. Ze vraagt of die persoon dan per se een schriftelijke 32 
waarschuwing moet krijgen. Ze geeft aan dat ze wel vindt dat dit de norm moet zijn, maar dat zich altijd  33 
hoge uitzonderingen kunnen voordoen.  34 
Lieke zegt dat hier altijd rekening mee kan worden gehouden.  35 
Caroline zegt dat ze hier een oplossing voor heeft. Ze zegt dat de eerste ‘schriftelijk’ weggehaald kan 36 
worden en dat bij de tweede ‘melding’ gezet kan worden. Dan krijgt het bestuur in het begin vrijheid om 37 
soepeler te zijn. Wanneer het bestuur echt iemand wil uitschrijven, dan moet een schriftelijke 38 
waarschuwing gegeven worden. Ze voegt toe dat ze het met Alex eens is. Ze zegt dat iemand niet 39 
uitgeschreven kan worden, voordat dit echt zwart op wit staat.  40 
Elli zegt dat ze zelf een dergelijke situatie heeft gemaakt, die Irene beschreef. Ze zegt dat het bestuur dit 41 
toch wel komt te weten. Dan is er waarschijnlijk niemand in het bestuur die zegt: sorry, je hebt je twee 42 
keer niet afgemeld. Ze geeft aan dat dat met menselijkheid te maken heeft. Ze denkt dat dat een taak is 43 
die bestuursleden over het algemeen niet te strak naleven.  44 
Thijs zegt dat een HR het liefst zo sluitend mogelijk is, maar dat geen HR geschreven kan worden dat voor  45 
alle situaties klopt. Hij zegt dat hij het eens is met Elli en zegt dat dat buiten het domein van het HR valt.  46 
Max vraagt of het bestuur het betreffende lid een waarschuwing kan geven, al dan niet schriftelijk.  47 
Thijs zegt dat nergens staat hoe deze waarschuwing gegeven moet worden.  48 
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Daniek zegt dat de eerste ‘kan’ toch geen ‘dient’ kan worden. Ze zegt dat het bestuur dan iemand een 1 
waarschuwing zou moeten geven, ook als iemand een heftige situatie heeft meegemaakt. 2 
Alex zegt dat deze discussie nutteloos is. Hij zegt dat het hele HR aangeeft wat het bestuur kan doen. Hij 3 
zegt dat het overgelaten moet worden aan het bestuur. Hij voegt toe dat de ALV beslist hoe het HR eruit 4 
ziet, maar dat het bestuur beslist of het gebeurt.  5 
Elli zegt dat ze het HR toen geschreven hebben met het idee dat het bestuur altijd wel wat ruimte had. Ze 6 
zijn er toen vanuit gegaan dat het bestuur altijd de juiste keuze maakt.  7 
Thijs zegt dat een HR niet alleen de machten van het bestuur vastlegt, maar dat je ook met een HR wilt 8 
bereiken dat de vereniging loopt. Hij zegt dat bij een aantal machten ook een aantal plichten horen.  9 
Irene vraagt of het bestuur in een heftige situatie zomaar kan zeggen dat het HR wordt nageleefd.  10 
Amanda antwoordt en zegt dat het HR wel wordt nageleefd als er staat ‘kan’.  11 
Irene vraagt hoe dit zit in het geval dat er ‘dient’ staat.  12 
Caroline zegt dat iedereen het met elkaar eens is. Iedereen wil erop vertrouwen dat het bestuur op de 13 
juiste manier met het HR omgaat. Ze voegt toe dat ze het er ook mee eens zijn dat iemand niet zomaar 14 
eruit mag worden gegooid, zonder een schriftelijke waarschuwing gekregen te hebben. Ze stelt voor om 15 
het einde te veranderen in ‘schriftelijke waarschuwing’. 16 
Amanda vraagt of het klopt dat ‘schriftelijk’ verplaatst wordt en dat ‘in’ wordt veranderd in ‘binnen’.  17 
Thijs antwoordt bevestigend. 18 
 19 
Aline past de Powerpoint aan. 20 
 21 
Amanda zegt dat ‘in’ is veranderd in ‘binnen’ en dat ‘schriftelijk’ is verplaatst. Ze vraagt of de ALV het 22 
goed vindt om over deze wijziging te stemmen.  23 
 24 
Leden dienen zich in geval van verhindering af te melden vóór de desbetreffende les. Indien een lid binnen 25 
één semester tweemaal zonder voorafgaande afmelding afwezig is bij een cursus, kan het bestuur het 26 
betreffende lid een waarschuwing geven. Indien een lid binnen één semester viermaal zonder voorafgaande 27 
afmelding afwezig is bij de cursus, kan het bestuur het lid uitschrijven voor de desbetreffende cursus. Het lid 28 
kan alleen uitgeschreven worden mits het lid hier ten minste twee weken van tevoren een schriftelijke 29 
waarschuwing voor heeft ontvangen.  30 
 31 
Gabi raadt aan om de eerste waarschuwing wel schriftelijk te geven.  32 
Mariska zegt dat dit zo zal gebeuren.  33 
 34 
Amanda vraagt of er bezwaar is om te stemmen op de wijziging. Ze vraag of er behoefte is aan een 35 
gesloten stemming. 36 
Anne vraagt of ze namens de persoon mag stemmen, die haar gemachtigd heeft. De wijziging is nu 37 
immers aangepast. 38 
Elli antwoordt en zegt dat dit mag.  39 
 40 
Amanda vertelt dat je voor, tegen en blanco kunt stemmen. Ze vertelt dat ‘blanco’ de conservatieve stem 41 
is. Dan wordt gestemd om het huidige artikel te behouden. Ze voegt toe dat je je ook kunt onthouden 42 
van stemmen. 43 
 44 
Er wordt gestemd middels hand opsteken.  45 
 46 
Er zijn in totaal 18 stemmen incluis machtigingen. 47 
 48 
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Voor:   18 1 
Blanco:   0 2 
Tegen:   0 3 
Onthouding:  1 4 
 5 
Amanda zegt dat met de volgende slag van de spitz de HR-wijziging zoals op de Powerpoint staat, is 6 
aangenomen. 7 
 8 
De ALV applaudisseert. 9 
________________________________________________________________________________________________________________ 10 

Conclusie ‘HR Wijziging’ 11 

De HR wijziging is aangenomen. Het nieuwe artikel 4 lid 5 luidt als volgt: ‘Leden dienen zich in geval van 12 

verhindering af te melden vóór de desbetreffende les. Indien een lid binnen één semester tweemaal 13 

zonder voorafgaande afmelding afwezig is bij een cursus, kan het bestuur het betreffende lid een 14 

waarschuwing geven. Indien een lid binnen één semester viermaal zonder voorafgaande afmelding 15 

afwezig is bij de cursus, kan het bestuur het lid uitschrijven voor de desbetreffende cursus. Het lid kan 16 

alleen uitgeschreven worden mits het lid hier ten minste twee weken van tevoren een schriftelijke 17 

waarschuwing voor heeft ontvangen.’ 18 

________________________________________________________________________________________________________________ 19 

 20 

16. Begroting AcCo 2019-2020 21 

Amanda vraagt of er vragen zijn over de begroting van de AcCo.  22 
Elli zegt dat ze het een mooie begroting vindt en dat ze geen tegengevoel heeft. Ze vraagt zich wel af of 23 
er een reden voor is dat het eigen vermogen naar beneden wordt gebracht. Ze vraagt of er een reden 24 
voor is dat de 1000 euro niet 1250 euro is geworden. 25 
Amanda geeft het woord aan Robin.  26 
Robin antwoordt dat de AcCo genoeg heeft aan 1000 euro. Ze zegt dat ze altijd binnen het budget 27 
blijven.  28 
Caroline zegt dat al jaren wordt gevraagd naar gratis activiteiten. Ze vraagt of alle activiteiten helemaal 29 
gratis zijn.   30 
Robin geeft aan dat de prijzen wel heel laag zijn. 31 
Thijs vraagt zich af of de activiteiten niet nog leuker zullen zijn, als de AcCo meer geld zou hebben. Hij 32 
voegt toe dat meer geld uitgeven wat hem betreft nooit een probleem is.  33 
Robin zegt dat er ook een Fever-pot is. Ze zegt dat de AcCo hier afgelopen jaar geen gebruik van heeft 34 
gemaakt. Misschien kan de AcCo dit jaar gebruik maken van die pot. Ze zegt dat dit iets is om komend 35 
jaar naar te gaan kijken.  36 
Irene zegt dat in het algemeen mensen het als iets vrijblijvends zien, als activiteiten echt gratis zijn. Dan 37 
schrijven ze zich wel in, maar dan komen ze niet opdagen.  38 
Alex zegt dat gratis niet de oplossing is. Hij zegt dat mensen dan komen opdagen die geen lid zijn.  39 
Thijs zegt dat het idee van een Fever-pot leuk is, maar dat dit een drempel is. Hij zegt dat een commissie 40 
meer gestimuleerd wordt om geld uit te geven, als gezegd wordt: we willen dat je meer geld uitgeeft.   41 
Steven zegt dat er meer geld naar commissies gaat en dat dit fijn is. Hij is het ermee eens dat de Fever-42 
pot meer gepromoot moet worden. Hij zegt dat het beter is dat mensen eerst met een idee komen.  43 
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Irene reageert op Thijs en zegt dat de Commissaris Intern in alle commissies zit. Ze zegt dat Aline die 1 
drempel binnen de commissies kan verlagen.  2 
Caroline zegt dat het nu niet meer om de begroting van de AcCo gaat en dat dit beter besproken kan 3 
worden bij W.V.T.T.K.  4 
 5 
Max vraagt zich af wat diner rouler is.  6 
Amanda zegt dat deze vraag beantwoord kan worden bij de rondvraag. 7 
Amanda vraagt of er behoefte is aan stemming. Ze vraagt of iemand bezwaar heeft tegen het goedkeuren 8 
van de begroting.  9 
 10 
Niemand heeft bezwaar. 11 
 12 
De begroting van de AcCo 2019-2020 is goedgekeurd. 13 
________________________________________________________________________________________________________________ 14 

Conclusie ‘Begroting AcCo 2019-2020’ 15 

De begroting van de AcCo 2019-2020 is goedgekeurd. De AcCo blijft meestal binnen haar budget. 16 
Daarom is de begroting hiervoor niet verhoogd. Er kan eventueel gekeken worden om de Fever-pot meer 17 
te gebruiken. 18 
________________________________________________________________________________________________________________ 19 

 20 

17. Commissierondje 21 

AcCo 22 

Robin zegt dat ze nu bezig zijn met de inschrijvingen voor het bowlen. Ze vertelt dat er 54 inschrijvingen 23 
zijn. Ze geeft aan de AcCo veel zin heeft in komend jaar en hoopt dat de ALV dit ook heeft.  24 
Elli vraagt of Robin nog in de AcCo zit. 25 
Robin vertelt dat de AcCo van afgelopen jaar alleen nog de eerste activiteit organiseert. 26 
 27 
BataCie  28 

Irene vertelt dat ze op zoek zijn naar een tweede helft van de commissie.  29 
Daniek zegt dat de Batavierenrace in het weekend van 1 en 2 mei plaatsvindt.  30 
 31 
BoCo 32 

Anne vertelt dat de nieuwe BoCo er nog niet is. Ze vertelt dat het afgelopen jaar het gratis bier populair 33 
was. Ze geeft aan dat er geen budget was om op elke borrel gratis drank aan te bieden.   34 
 35 
GalaCie 36 

Margriet vertelt er afgelopen jaar twee gala’s zijn geweest. In december is het algemene gala geweest. Er 37 
was een iets lagere opkomst dan gehoopt. De commissie denkt dat dit door de veelal afwezige 38 
stijldansers kwam en het viel samen met een activiteit van een zustervereniging. Er was geen tijd om te 39 
stijldansen. Het stijldansgala was ook een succes, maar hier was ook een lagere opkomst. Dit heeft 40 
misschien te maken met de promotie.  41 
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Thijs zegt over het stijldansgala dat het Facebook-evenement hiervoor niet openbaar was. Hij zegt dat hij 1 
graag anderen had willen uitnodigen. Hij zegt dat er dan misschien een grotere opkomst was geweest. 2 
 3 
OpCie 4 

Walter zegt dat het optreden een groot succes was. Er is een hoger aantal kaartjes verkocht dan vorige 5 
jaren. Hij zegt dat er een compleet nieuw team is voor de OpCie en zegt dat ze al hard aan het werk zijn. 6 
Het thema is al bekend, maar ze houden hun mond stijf dicht. Hij voegt toe dat het optreden op zaterdag 7 
27 juni is en dat de eerste presentator al bekend is.  8 
 9 
PR-Cie 10 

Caroline zegt dat ze op zoek zijn naar nog een lid. Ze kijken ernaar uit om nog meer creatief bezig te zijn. 11 
 12 
TeammatchCie  13 

Aline vertelt dat de TeammatchCie het afgelopen jaar met veel plezier de teammatch heeft georganiseerd. 14 
Het was, ondanks een tegenvallende opkomst, een gezellige avond. Ze vertelt dat ze de volgende 15 
TeammatchCie veel succes wensen. 16 
 17 
WeekendCie 18 

Mariska zegt dat ze veel hebben gepromoot. Ze zegt dat afgelopen vrijdag de inschrijvingen dicht zijn 19 
gegaan. Ze hebben 25 aanmeldingen binnen gekregen. Ze vertelt dat ze 50 aanmeldingen hebben 20 
begroot. Daniek stelt voor om aan de mensen hier te vragen om nieuwe leden in hun dansgroep te 21 
vragen om mee te gaan, zodat het niet alleen vanuit het bestuur komt.  22 
Mariska vraagt aan alle aanwezigen of zij mensen in hun dansgroep kunnen porren om mee te gaan. 23 
Alex zegt dat het weekend hem misschien ontgaan is en dat hij geen e-mail heeft gezien.  24 
Mariska zegt dat het in de nieuwsbrief heeft gestaan. Er hangt een poster in de Jan Massinkhal en een in 25 
Roomsch Leven.  26 
Amanda vertelt dat ze elke dag praatjes hebben gehouden.  27 
Elli vraagt zich af waar de 50 aanmeldingen eerst op gebaseerd zijn.  28 
Mariska zegt dat de Penningmeester van de WeekendCie nu niet aanwezig is, dus dat ze niet weet waar 29 
dat aantal precies op gebaseerd is.  30 
Gabi zegt dat ze dachten dat het vol zou zitten.  31 
Steven vraagt zich af hoeveel de commissie nu tekort komt en bij hoeveel aanmeldingen het wel kan 32 
doorgaan.  33 
Mariska vertelt dat het bestuur morgen weer een bestuursvergadering heeft. Ze zegt dat het een kwestie 34 
wordt van kijken welke kosten nu al gemaakt zijn. Als het doorgaat, moet worden gekeken naar in welke 35 
vorm het doorgaat. Ze zegt dat de locatie per persoon wordt betaald. Dat scheelt, als er minder 36 
aanmeldingen zijn. Ze zegt dat dat kosten zijn die al omlaag gaan. Ze zegt dat verder gekeken moet 37 
worden naar waar nog meer gekort op kan worden.  38 
Daniek zegt dat aan andere leden ook een plekje gegeven kan worden, als geen nieuwe leden meer willen 39 
gaan.  40 
Mariska geeft aan dat dit al is gedaan. 41 
Daniek zegt dat het nog extra gepromoot kan worden.  42 
Mariska zegt dat het praatje al is veranderd naar ‘ook voor oude leden’. Ze zegt dat ze ook nog meer wil 43 
inzetten op dat iemand ook één dag kan komen.   44 
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Gabi geeft aan dat ze voor het uitstellen van de deadline is. Ze zegt dat de grote kostenposten 1 
persoonsgebonden zijn. Ze voegt toe dat dit scheelt bij de locatie en bij het eten. Ze zegt dat het verlies 2 
dat dan gemaakt wordt, dusdanig klein is dat ze ervoor is om het door te laten gaan. Bovendien kunnen 3 
de mensen die dit jaar zijn geweest, volgend jaar mee promoten. 4 
Irene zegt dat het nu overkwam als introweekend. Ze zegt dat bestaande leden nu niet de intentie hadden 5 
om mee te gaan. Ze voegt toe dat er volgend jaar een Dance Fever-weekend gemaakt van kan worden.  6 
Mariska antwoordt en zegt dat ze bang waren dat alleen oude leden zouden komen. Ze zegt dat ze juist 7 
wilden inzetten op nieuwe leden.  8 
Alex zegt dat het misschien handig is om het praatje aan het einde van de les opnieuw te houden en dat 9 
de nieuwsbrief vaker gestuurd kan worden.   10 
Elli zegt dat dat al heel uitgebreid de afgelopen elf jaar onderzocht is. Ze zegt dat de interesse in de 11 
nieuwsbrief überhaupt is afgenomen. Ze voegt toe dat mensen juist afhaken, als de nieuwsbrief vaker dan 12 
eens per maand verstuurd wordt. Er is al eens naast de nieuwsbrief een update gegeven van borrels en 13 
dergelijke. Ze geeft aan dat veel mensen dit vervelend vonden en dat toen is gestemd om dit niet meer te 14 
doen. Ze denkt niet dat het heel veel meerwaarde zal hebben.  15 
Irene noemt dat bestaande leden op 1 september de nieuwsbrief hebben ontvangen. Nieuwe leden 16 
hebben deze brief niet gehad. Er kan een e-mail achteraan worden gestuurd. 17 
Steven zegt dat de nieuwsbrief ook 15 september verstuurd kan worden.  18 
Daniek zegt dat een apart stukje over het weekend verstuurd kan worden.   19 
Mariska zegt dat ze dit best wil doen, als de rest dat niet zat is.  20 
Lieke zegt dat in de e-mail van de toelating het weekend is genoemd.  21 
Mariska zegt dat op het inschrijfformulier 92 mensen hebben aangegeven interesse te hebben in 22 
weekend. Ze zegt dat ze niet weten waar het mis is gegaan bij de inschrijving.  23 
Elli zegt dat ze gek is op PR. Ze zegt dat het misschien aan de datum ligt en dat het bestuur het zich niet 24 
te zwaar aan moet rekenen. Ze voegt toe dat een nieuwsbriefachtige e-mail over het weekend gestuurd 25 
kan worden.  26 
Amanda zegt dat wat Elli zegt, klopt. Ze legt uit dat ze in de les vaak te horen kreeg dat mensen dat 27 
weekend net niet konden.  28 
 29 
WebCie 30 

Aline vertelt dat de WebCie naast het jaarverslag niet veel heeft te zeggen, behalve dat ze er dit jaar weer 31 
veel zin in hebben en dat ze zullen focussen op het opzetten van goede documentatie die weer jaren 32 
door kan.  33 
 34 
RvA 35 

Daniek zegt dat de RvA al heeft gewhatsappt en dat twee etentjes gepland zijn.  36 
 37 
KasCo  38 

Anne vertelt dat ze een escaperoom hebben gedaan en dat ze de snelste tijd ooit hadden. Ze voegt toe 39 
dat Gabi het het afgelopen jaar goed heeft gedaan. Ze zegt dat ze Robin veel succes wensen.  40 
________________________________________________________________________________________________________________ 41 

 42 

18. W.V.T.T.K. 43 

Dubbeldansers Stijldansen 44 
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Amanda vraagt wie de vraag over de dubbeldansers van stijldansparen op de wissel-ALV heeft 1 
aangedragen.  2 
Anne antwoordt en zegt dat dit een punt was van iemand die in Stijldansen A wilde dansen. Ze zegt dat er 3 
één paar is dat zowel de A als de topklasse danst.  4 
Caroline voegt toe dat de discussie volgens haar meer was begonnen over de niveauverdeling.  5 
Steven zegt dat de volgende vraag toen kwam: is het wenselijk dat mensen in meerdere groepen kunnen 6 
dansen? Dat is nu mogelijk. Bij stijldansen gebeurt het nu niet, omdat de A al heel vol zit. Hij voegt toe dat 7 
de vraag is: moet iemand in een lager niveau kunnen dansen omdat ze meer willen trainen, of moet 8 
gezegd worden: je hebt deze les en ga lekker daar trainen.  9 
Elli vraagt zich af of er genoeg mensen aanwezig zijn om nu hierover een discussie te voeren. Ze stelt voor 10 
om dit punt naar de volgende ALV te verschuiven, wanneer meer mensen aanwezig zijn.  11 
Amanda zegt dat het bestuur nog niet heeft nagedacht over deze kwestie.   12 
Caroline geeft aan dat ze denkt dat de niveauverdeling wel besproken moet worden. Ze zegt dat ze zelf 13 
een mening heeft over dubbeldansen. Het heeft te maken met niveauverschillen. Dit geldt zeker voor 14 
stijlen waarvoor geen bindend advies is. Bij Klassiek Ballet komt het heel vaak voor dat mensen een extra 15 
uurtje willen trainen. Dit werkt ook naar beneden op het gebied van niveau.  16 
Elli vraagt of we hier nu iets mee kunnen doen. Er zijn heel veel mensen niet. Ze vraagt zich af of we met 17 
genoeg mensen zijn.  18 
Caroline zegt dat zij een van de mensen was die er toen wat over wilde zeggen. Ze geeft aan dat het 19 
misschien voldoende is als iedereen er zijn zegje over kan doen. Het bestuur en de meerjarenwerkgroep 20 
kunnen dan hierover nadenken.  21 
Anne zegt dat de inschrijvingen nu gesloten zijn. Ze zegt dat het nu relevanter is om aan het bestuur te 22 
vragen hoe ze iedereen in de groepen hebben geplaatst. Ze geeft aan dat hierover wel gepraat moet 23 
worden.  24 
Lieke antwoordt en zegt dat hier een lijstje voor is. Ze vertelt dat één paar er per ongeluk is doorgeglipt. 25 
Amanda zegt dat dit iets is waar het bestuur over moet overleggen. Ze zegt dat hierop de volgende ALV 26 
zal worden teruggekomen.  27 
 28 
Begroting BataCie 29 

Irene zegt dat intussen het geld van de Fuik binnen is gekomen. Ze zegt dat het meest opvallende de 30 
borg van het busje is. Ze geeft aan dat er schade was, omdat tegen een andere auto aan is gereden.  31 
Steven vraagt of het verhuurbedrijf door heeft gegeven wat precies de schade was.  32 
Gabi antwoordt en zegt dat ze precies te horen hebben gekregen wat de schade was.  33 
 34 
Whatsapp 35 

Amanda zegt dat er een grote groepswhatsapp is, zoals velen zullen hebben gemerkt. Ze zegt dat 36 
hiermee iets is misgegaan. Mensen die hadden aangegeven dat ze niet aan deze groep toegevoegd 37 
wilden worden, zijn toch aan deze groep toegevoegd. Het bestuur wil hiervoor hun excuses aanbieden. In 38 
het gevolg zal dit niet meer gebeuren.  39 
Alex zegt dat dit tegen de wet is en dat hier een flinke boete op staat. Hij zegt dat hij bovendien juist de 40 
neiging kreeg om rare berichten te sturen, vanwege het feit dat onder het bericht in de groepswhatsapp 41 
stond ‘gedragscode’.  42 
Amanda zegt dat ze Alex begrijpt en dat hij gelijk heeft. Ze biedt nogmaals namens het hele bestuur 43 
excuses aan.  44 
Elli heeft een opmerking over Whatsapp an sich. Ze zegt dat iemand al te ver gaat op het moment dat zij 45 
opeens een berichtje krijgt.  46 
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Amanda zegt dat een gedragscode is gemaakt en is toegevoegd. Ze zegt dat ze ervanuit gaan dat 1 
mensen zich hieraan houden.  2 
Elli vraagt of het bestuur een consequentie heeft verbonden aan het versturen van ongewenste appjes. Ze 3 
geeft aan dat het wel belangrijk is om hier een consequentie aan te verbinden.   4 
Amanda antwoordt dat Elli gelijk heeft. Ze zegt dat er nu wel staat dat er consequenties aan verbonden 5 
zijn. Ze zegt dat het bestuur dit open heeft willen houden. Ze zegt dat er wel duidelijk staat dat er 6 
consequenties aan vast zitten.  7 
Steven zegt dat een harde consequentie meegestuurd kan worden. Hij zegt dat het bestuur de macht 8 
heeft om iemand te schorsen. Zodra iemand te ver gaat, dan wordt diegene geschorst.  9 
Victoria vraagt zich af wat voor maatregelen het bestuur mag nemen en hoe het bestuur de leden 10 
beschermt.   11 
Amanda antwoordt en zegt dat een lid geschorst kan worden. Ze zegt dat het bestuur per geval bekijkt 12 
welke consequentie ze zullen nemen.  13 
Elli zegt dat ze het met Steven eens is. Ze vindt dat het bestuur er echt een consequentie aan moet 14 
verbinden. Ze zegt dat het belangrijk is dat iemand van te voren weet dat hij geschorst kan worden. Ze 15 
vindt het heel belangrijk om dat soort dingen af te kappen.  16 
Caroline geeft aan dat ze het als lid fijn vindt om er zeker van te zijn dat het bestuur er echt voor de leden 17 
is. Ze geeft aan dat ze het vervelend vindt dat hierover lacherig wordt gedaan. Ze zegt dat ze het 18 
belangrijk vindt dat het bestuur er is voor de leden.  19 
Amanda zegt dat Caroline gelijk heeft. Ze zegt dat het ligt aan de manier waarop dingen verwoord 20 
worden, dat er nu gelachen wordt. Er wordt lacherig over gedaan om het een beetje luchtig te houden. Ze 21 
zegt dat het een goede discussie is, want dit is een serieuze kwestie. 22 
Elli zegt dat het haar spijt voor haar woordkeuze en dat ze het een hele belangrijke zaak vindt.   23 
Alex zegt dat er een strafrechtelijk artikel is dat ziet op sexual harassment. Hij zegt dat dit onder het 24 
bericht gezet kan worden. Hij zegt dat erbij gezet kan worden dat iemand vervolgd kan worden op grond 25 
van dit artikel.  26 
Steven lijkt het een goed idee om wel de consequenties in het bericht te delen, zoals schorsen of, in 27 
ernstige gevallen, aangeven. Hij zegt dat er achter de schermen wel echt consequenties aan moeten 28 
worden verbonden. Hij zegt dat de leden erop moeten kunnen vertrouwen dat het bestuur weet welke 29 
stappen ondernomen moeten worden.  30 
Amanda zegt dat dit goed klinkt en dat hierover overlegd zal worden.  31 
Elli zegt dat dit belangrijk is en dat dit echt moet gebeuren.  32 
Amanda geeft aan de ze de ALV horen en zegt dat het misschien verstandig is om nog een appje te 33 
versturen.  34 
Daniek zegt dat het belangrijk is dat dit zwart op wit gezet wordt. Ze zegt dat het inschrijfformulier voor 35 
volgend jaar aangepast kan worden.  36 
Irene vraagt zich of het bestuur hierin ook kijkt naar de andere groepswhatsapps. 37 
Alex zegt dat de verwoording prima was. Hij zegt dat aangegeven moet worden dat er echt consequenties 38 
aan zitten. Dan komt het beter over. Hij zegt dat het noemen van een voorbeeld een helder beeld geeft.  39 
Thijs vraagt of het bestuur ook de verantwoordelijkheid neemt voor groepswhatsapps die ontstaan 40 
binnen Dance Fever. Hij zegt dat Dance Fever de algemene app organiseert. Hij noemt het voorbeeld dat 41 
iemand een niet-serieuze groepswhatsapp aanmaakt. Deze groepswhatsapp draagt toch de naam van de 42 
vereniging. Hij vraagt zich af hoe naar zo’n situatie gekeken moet worden. Hij raadt aan om dit mee te 43 
nemen.  44 
Alex zegt dat dat niet de verantwoordelijkheid van de vereniging is en dat dit niet controleren is. Hij zegt 45 
dat het dan persoonlijk aangepakt moet worden.  46 
Amanda zegt dat hierover overlegd zal worden.  47 
 48 
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Max zegt dat de docenten de groepswhatsapp aanmaken. Hij zegt dat hij nog niets gehoord heeft van 1 
een van die groepen. Hij vraagt wanneer deze aangemaakt wordt.  2 
Amanda zegt het wel de bedoeling is dat de docenten de groepswhatsapps zo snel mogelijk aanmaken. 3 
Ze zegt dat hij zich kan afmelden via de mail.  4 
Mariska zegt dat elke dansgroep een groepswhatsapp heeft, voor zover ze gecontroleerd heeft. Ze zegt 5 
dat ze een berichtje zal sturen aan de docent dat leden in de groepswhatsapp komen, mits ze 6 
toestemming geven.  7 
Thijs raadt Max aan om iemand aan te spreken die in die groepsapp zit.  8 
Mariska zegt dat docenten van Stijldansen A en Topklasse niet in de groepswhatsapp zitten.  9 
Elli vraagt zich af of de docenten de nummers van leden mogen gebruiken.  10 
Mariska geeft aan dat docenten in de les vragen wie er in de groepswhatsapp willen. Ze voegt toe dat je 11 
je nog via de mail kunt afmelden, als je niet in deze groepswhatsapp wilt.   12 
Amanda zegt dat het bij elke groep op die manier gaat.  13 
Alex zegt dat het bestuur docenten mogen machtigen om nummers te gebruiken.  14 
Amanda bedankt Alex voor zijn opmerking. 15 
 16 
Lectures 17 

Anne zegt dat hierover een hele discussie op gang kwam, die toen niet is afgemaakt. Ze zegt dat dit wel 18 
moet terugkomen.  19 
Mariska zegt dat ze de discussies hierover heeft meegekregen via de mail, die Fransje had met de 20 
docenten, toen Mariska nog kandidaatsbestuur was. Ze zegt dat ze de discussie vrij complex vond. Ze 21 
zegt dat het in principe voor nu vrij trainen is. Ze zegt dat ze hier achteraan gaat en dat er mogelijk 22 
begeleid trainen van gemaakt wordt.  23 
Irene vraagt of dit gedurende dit semester zal veranderen of pas volgend semester.  24 
Mariska antwoordt dat ze dat nog niet weet. 25 
Amanda zegt over de gratis activiteiten van de AcCo dat Caroline zegt dat ze dit ook kan vertellen bij de 26 
rondvraag, als ze de enige is die hier iets over wil zeggen.  27 
 28 
Anne Inkenhaag, Thijs Ikink en Walter Rensen verlaten de vergadering (20:58 uur). 29 
 30 
Caroline zegt dat ze twee of drie euro niet veel vindt, maar dat ze het wel veel moeite vindt. Ze vraag zich 31 
af of Dance Fever geen ‘Tikkie’ kan versturen. Ze geeft aan dat dit veel gemakkelijker is.   32 
Gabi vertelt dat dat slechts eenmalig werkt.  33 
Caroline vraagt of het bestuur dit wil uitzoeken. 34 
Elli zegt dat zij op verschillende manieren een Tikkie heeft gekregen. Ze zegt dat je ofwel een link kunt 35 
sturen, ofwel een betaalverzoek waarin je aangeeft dat je bijvoorbeeld van vijf mensen een bepaald 36 
bedrag krijgt. Ze voegt toe dat ook een link via Whatsapp verstuurd kan worden die een maand geldig is. 37 
Misschien kan deze link ook via e-mail verstuurd worden. Ze zegt dat dit misschien wel anders werkt met 38 
zakelijke rekening dan met een privérekening.  39 
Fransje geeft aan dat het haar beter lijkt om alsnog e-mails te blijven sturen. Ze zegt dat het een grote 40 
valkuil wordt, als eroverheen gekletst wordt.  41 
Irene voegt toe dat bij de Spar betaald kan worden via een QR-code.  42 
Steven zegt dat dit gevraagd kan worden aan de WebCie. Hij zegt dat vorig jaar ook al is gekeken naar 43 
Ideal-integratie in website. Dit was volgens hem heel duur. Hij geeft aan dat niemand het hele verhaal 44 
kent.  45 
Caroline zegt dat niet een specifiek bedrag ingevoegd hoeft te worden. Dan kan de ontvanger zelf een 46 
bedrag kiezen.  47 
Amanda zegt dat hierover overlegd moet worden met de Penningmeester. 48 
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 2 

19. Rondvraag 3 

Gabi zegt dat het bestuur het heel goed heeft gedaan.  4 
 5 
Caroline zegt dat ze het vorige bestuur wil bedanken. 6 
 7 
Elli zegt dat ze het oud bestuur nog steeds wil bedanken. Ze zegt dat ze weet dat zij hard hebben 8 
gewerkt. Verder wenst ze het nieuwe bestuur veel succes en veel plezier. Verder zegt ze dat het nu een 9 
spoed-ALV is en dat niet alle commissies aanwezig zijn. Ze geeft aan dat ze het heel belangrijk vindt dat 10 
van alle commissies altijd één iemand aanwezig is. Dit wil ze de Commissaris Intern op het hart drukken.  11 
Irene vraagt of er wel een afgevaardigde is, als een commissie in juni haar afrekening door de ALV heeft 12 
gehad, en de nieuwe commissie is nog niet gevormd. 13 
Elli antwoordt dat ze er op een normale ALV vanuit gaat dat iemand aanwezig is.  14 
Gabi vraagt of zij dan ook nu de TeammatchCie en Galacie bedoelt, omdat deze commissies alles al 15 
hebben afgerond.  16 
Aline vertelt dat niemand in de TeammatchCie is gebleven. 17 
Elli zegt dat het een valide punt is, als de commissie al is afgerond.  18 
Amanda geeft aan dat het punt van Elli begrepen wordt.  19 
 20 
Daniek zegt dat ze een vraag aan de WeekendCie heeft. Ze zegt dat ze met Fransje intromama is. Per lid 21 
van je team kreeg je een aantal euro om een accessoire te kopen. Ze zegt dat het fijn is om te weten 22 
hoeveel accessoires gekocht moeten worden.  23 
Mariska zegt dat de deadline dus wordt uitgesteld. Ze zegt dat het sowieso het plan is om binnenkort een 24 
update te sturen. Daarin zal komen te staan uit hoeveel leden een groepje minstens zal bestaan.  25 
Irene zegt dat dit al doorgegeven kan worden als dit bedrag per persoon is en als dit bedrag al vaststaat.  26 
Mariska zegt dat dit bedrag vaststaat.  27 
Elli zegt dat blijkbaar niet duidelijk gecommuniceerd is hoeveel mensen mee zouden gaan.  28 
Mariska zegt dat ze dit pas vrijdagnacht wisten.  29 
Elli zegt dat dit dan nog redelijk op tijd is.  30 
Mariska geeft aan dat hierover overlegd zal worden. Ze zegt dat eerst acht groepen bestonden. Acht 31 
groepen met 25 deelnemers is echter wel veel. Ze zegt dat sommigen al accessoires hebben gekocht. Het 32 
is vervelend om hen hierop nu te korten. Ze zegt dat hiernaar gekeken zal worden.  33 
Amanda zegt dat hierover morgen overlegd zal worden en dan snel een besluit zal worden genomen.   34 
 35 
Max vraagt wat een diner rouler is.  36 
Robin vertelt over het diner rouler van afgelopen jaar. Er werd gekookt in een duo. Twee andere duo’s 37 
kwamen eten. Vervolgens ging iedereen naar een andere locatie. Ze zegt dat continu geswitcht werd naar 38 
een andere locatie. Hiervoor werd een ingewikkeld schema gemaakt.  39 
Max zegt dat hij in Arnhem woont.  40 
Robin zegt dat Max dan een duo kan vormen met iemand die in Nijmegen woont.  41 
 42 
Amanda zegt dat zij namens het bestuur het vorige bestuur wil bedanken. Ze geeft aan dat het bestuur dit 43 
op de vorige ALV ook al heeft gedaan, maar ze bedankt het vorige bestuur nogmaals. Ze bedankt ook de 44 
ALV voor het vertrouwen. Ze geeft aan dat het bestuur zin in heeft in het komend jaar.  45 
________________________________________________________________________________________________________________ 46 
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20. Sluiting 1 

Amanda Waage sluit de vergadering om 21:11 uur. 2 
 


