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Notulen Algemene Ledenvergadering 

S.D.V.N. Dance Fever 

________________________________________________________________________________________________________________ 

27 november 2019, Locatie: de Ondergang (Elinor Ostromgebouw), 19:00 uur 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Aanwezigen (23) 

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

Irene Mommers, Walter Rensen, Lieke Galas, Julie Ruijgrok, Jesse Zwamborn, Tyco Landman, Daphne 

Kluitmans, Rick Maassen, Caroline Bollen, Thijs Ikink, Isabelle Moonen, Daniek Bakker, Carolien Maas, 

Tamara Driessen, Sanne Kluin, Stella Thissen, Benoît Meynart.  

Verlate binnenkomst  

Sanne Kluin (19:08 uur), Tamara Driessen (19:10 uur), Stella Thissen (19:25 uur), Benoit Meynart (19:36 

uur). 

Eerder vertrek 

- 

Machtigingen 

Tamara Driessen machtigt Lieke Galas. 
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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen 

Punt ter stemming 

4. Vaststellen notulen d.d. 12 september en 23 september 2019 

Punten ter kennisgeving 

5. Updates vanuit het bestuur 

6. Afrekening WeekendCie 2018-2019 

Punten ter stemming 

7. Begroting BataCie 2019-2020  

8. Begroting FeesCie 2019-2020  

9. Begroting GalaCie Algemeen Gala 2019-2020  

10. Begroting GalaCie Stijldansgala 2019-2020  

11. Begroting OpCie 2019-2020  

12. Begroting TeammatchCie 2019-2020 

Punten ter bespreking 

13. Commissierondje 

14. W.V.T.T.K. 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 
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1. Opening

Amanda Waage opent de vergadering (19:00 uur). 1 

 2 

Amanda vraagt of er bezwaar is tegen het opnemen van de ALV. 3 

 4 

Hiertegen is geen bezwaar. 5 

 6 

2. Vaststellen van de agenda 7 

Amanda vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de agenda.  8 

 9 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De agenda is vastgesteld, zoals deze op de vorige pagina te zien is. 10 

 11 

3. Mededelingen 12 

Amanda vraagt of er mededelingen zijn.  13 

 14 

Er zijn geen mededelingen. 15 

________________________________________________________________________________________________________________ 16 

Conclusie ‘Mededelingen’ 17 

Er zijn geen mededelingen. 18 

________________________________________________________________________________________________________________ 19 

 20 

4. Vaststellen notulen d.d. 12 september en 23 september 2019 21 

Amanda vraagt of er algemene opmerkingen zijn.  22 

 23 

Er zijn geen algemene opmerkingen. 24 

 25 

Amanda vraagt of er specifieke opmerkingen per pagina zijn.  26 

 27 

Er zijn geen specifieke opmerkingen. 28 

 29 

Lieke zegt dat ze mooi zijn uitgewerkt. 30 

Amanda zegt dat dit een compliment is naar Margriet en vraagt of er behoefte is aan stemming.  31 

 32 

Er is geen behoefte aan stemming. De notulen van de ALV d.d. 12 september en 23 september 2019 worden 33 

per acclamatie vastgesteld. 34 

________________________________________________________________________________________________________________ 35 
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Conclusie ‘Vaststellen notulen d.d. 12 september en 23 september 2019’ 1 

De notulen van de ALV d.d. 12 september en 23 september 2019 worden per acclamatie vastgesteld. 2 

________________________________________________________________________________________________________________ 3 

 4 

5. Updates vanuit het bestuur 5 

1. Cursussen zijn in volle gang en zijn tot nu toe een succes  6 

Amanda vertelt dat er inmiddels twee cursussen hebben plaatsgevonden om de interesse van dansers in 7 

eventuele nieuwe stijlen te peilen. Deze cursussen zijn een groot succes. De cursussen vinden plaats in het 8 

Danslokaal. De eerste cursus die is aangeboden, is Afro Dance. In totaal hebben 25 mensen deze stijl 9 

geprobeerd. Verder werd de stijl Afro beoordeeld met een gemiddelde van een 8,8. 10 

 11 

De tweede stijl die is aangeboden, is Jazz Dance. Dit is gedaan, omdat het bestuur het idee had om 12 

modern en jazz van elkaar te splitsen, aangezien de stijl Modern Jazz een wachtlijst heeft en de les 13 

voornamelijk gericht is op modern. Aan deze cursus hebben in totaal 16 mensen meegedaan. Deze cursus 14 

kreeg gemiddeld een 7,8.  15 

 16 

Voor de komende periode staan er nog twee partnerdans cursussen op het programma. Te beginnen met 17 

Lindy Hop, die vanaf woensdag 4 december om 18:00 uur van start zal gaan. Verder streeft het bestuur 18 

ernaar om als laatste cursus Salsa aan te bieden. Deze cursus zal plaatsvinden in het nieuwe kalenderjaar.  19 

 20 

Rick vraagt wat het plan is van het bestuur voor de promotie van de workshops. Hij geeft aan dat hij pas 21 

gisteren las dat er volgende week al Lindy Hop is.  22 

Amanda vertelt dat ze pas last minute weten of een cursus door kan gaan. Het bestuur heeft pas twee 23 

dagen bevestiging dat het door zal gaan. Het zal in de Whatsappgroep worden gedeeld, op Instagram 24 

worden gezet en gepromoot worden. 25 

 26 

Caroline vraagt of het in hetzelfde lokaal blijft. 27 

Amanda antwoordt bevestigend. 28 

Mariska voegt toe dat het mogelijk wisselt naar een ander lokaal binnen het Danslokaal. 29 

Caroline vraagt of er wordt gezocht naar iets dichterbij de campus. 30 

Amanda antwoordt ontkennend. 31 

 32 

Caroline vraagt hoe het bestuur verder gaat met jazz en die afweging.  33 

Amanda zegt dat ze de resultaten zullen bespreken in het tweede halfjaar. Ze geeft aan dat dat zeker nog 34 

terugkomt. 35 

 36 

 2. Pilot bindend advies is uitgeprobeerd 37 

In september is een pilot bindend advies geweest bij de stijl Showdance. 93 dansers hebben een bindend 38 

advies ontvangen. De docenten Merel en Fleur waren beiden erg enthousiast over het resultaat. Ze 39 

hebben het gevoel dat de leskwaliteit er sindsdien op vooruit is gegaan. Om deze reden heeft het bestuur 40 

ervoor gekozen om volgend jaar het bindend advies voort te willen zetten. Wel zullen de details komend 41 

jaar beter worden uitgewerkt. Wegens het sluiten van de inschrijvingen zullen docenten namelijk een 42 

beperkte tijd hebben om het advies uit te brengen. Verder zal het bestuur de docenten adviseren een 43 



 

5 

 

strenger advies uit te brengen om de verhouding tussen de groepen Beginners, Halfgevorderd en 1 

Gevorderd te verbeteren. Gedurende het jaar zal het bestuur hier nog naar kijken.  2 

 3 

Daphne vraagt of het bestuur dit bij alle stijlen wil gaan doen. 4 

Amanda zegt dat het bestuur ernaar streeft om het in september voor alle stijlen te doen. 5 

 6 

Lieke vraagt wat de Showdance-dansers er zelf van vonden.  7 

Amanda zegt dat dat te vinden zal zijn in de lesenquêtes. 8 

 9 

Irene vraagt of er in februari ook adviezen komen voor de nieuwe leden die Showdance willen doen.  10 

Amanda antwoordt bevestigend. 11 

 12 

Caroline geeft aan dat er verwarring was over of het alleen voor podiumdansen geldt of ook voor 13 

stijldansen. 14 

Amanda zegt dat het alleen voor podiumdansen geldt. 15 

 16 

3. Nieuwe Hiphopdocent Beginners en Halfgevorderd  17 

De docent Hiphop Beginners en Halfgevorderd Lisa van den Hoven zal per februari stoppen met lesgeven. 18 

Hierom is het bestuur druk bezig met het zoeken naar een nieuwe docent. Tot op heden heeft het bestuur 19 

twee sollicitaties binnen. Binnenkort zullen hiervan de gesprekken en de proeflessen plaatsvinden. 20 

 21 

4. Aanwezigheidscontrole  22 

Dit jaar is het bestuur begonnen met een nieuw afmeldsysteem via Whatsapp. Tot op heden hebben 21 23 

dansers een waarschuwing ontvangen. Eén lid is uit de groep verwijderd wegens het te vaak niet 24 

afmelden. Drie andere leden gaven naar aanleiding van de waarschuwing aan dat ze uit de groep gehaald 25 

wilden worden. Een groot voordeel van dit nieuwe systeem is dat er een heel duidelijk overzicht is van de 26 

dansers en wanneer zij zich hebben afgemeld voor hun les. Het bestuur is dus van mening dat dit systeem 27 

goed functioneert.  28 

 29 

Daniek vraagt hoe het door Mariska ervaren is. 30 

Mariska antwoordt en zegt dat het best goed gaat. Ze vertelt dat ze het eens per twee weken doet. Dan is 31 

het minder werk. Alle Whatsappgroepen staan op stil en ze negeert het ook tot eens in de twee weken. Ze 32 

voegt toe dat het goed te doen is. 33 

 34 

5. Ledenkleding 35 

De verkoop van ledenkleding heeft afgelopen maand plaatsgevonden. Dit jaar zijn er veel modellen 36 

vervangen zoals de shirts, vesten, hoodies en leggings. Ook zijn er nieuwe artikelen toegevoegd, namelijk 37 

de softshell jassen, joggingbroeken voor dames en scrunchies. Helaas was het model voor de dames shirts 38 

niet helemaal naar wens en daarom is het bestuur nu bezig met het vervangen van dit shirt door een 39 

nieuw model. In totaal zijn dit jaar 95 artikelen verkocht, dus het verkopen van ledenkleding is dit jaar erg 40 

goed gelopen. 41 

 42 

Irene vraagt of het shirt al voor november is of voor komende keer, als er een nieuw shirt komt. 43 

Amanda zegt dat de shirts die gepast zijn, in principe weg mogen. Ze vertelt dat er tussendoor een nieuw 44 

pasmoment komt. 45 
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 1 

Sanne Kluin komt de vergadering binnen (19:08 uur). 2 

 3 

Caroline geeft aan de ze de oude shirts best fijn vond.  4 

Amanda zegt dat Lian dit heeft gepeild, als het goed is. 5 

Lian zegt dat ze het niet bij de commissies heeft gepeild. Ze voegt toe dat de shirts wel nog gewoon 6 

beschikbaar zijn. Hier zal het bestuur nog op terugkomen. 7 

 8 

6. RAGweek kalender 9 

Met plezier kan het bestuur vertellen dat ze een plekje hebben bemachtigd op de RAGweekkalender. 10 

Momenteel zijn ze bezig met het uitzoeken van het thema. Het is mogelijk om de kalender te kopen vanaf 11 

maart om het resultaat te zien.  12 

 13 

7. Showdance Demoteam en Hiphopwedstrijdteam 14 

Lipstick, het Showdance Demoteam, heeft sinds september alweer drie demonstraties gedanst en er staan 15 

nog veel leuke aanvragen open voor aankomend jaar. Met trots kan het bestuur vertellen dat het 16 

Hiphopwedstrijdteam dit jaar is opgestart en bestaat uit dertien leden. Het team heeft een planning 17 

gemaakt voor wedstrijden van aankomend seizoen. Momenteel zijn ze vooral bezig met team bonding en 18 

met ideeën voor het wedstrijdseizoen. 19 

 20 

8. Begeleid trainen 21 

Zoals beloofd in de vorige ALV zou het bestuur nadenken over wat zij precies wilden doen met het uur vrij 22 

trainen. Vanuit de leden kwam namelijk de vraag of het mogelijk was dit uur in te vullen met begeleid 23 

trainen. Het is het bestuur niet gelukt om het begeleid trainen tussentijds in te voeren. Mede wegens de 24 

drukte die ze in de afgelopen maanden hebben ervaren is het hen namelijk niet gelukt om dit helemaal 25 

goed uit te zoeken. Het bestuur is momenteel in overleg over of het haalbaar is om begeleid trainen vanaf 26 

februari in voeren. Een concreet antwoord is er echter nog niet en daarom zal het bestuur er nog op 27 

terugkomen. 28 

 29 

Tamara Driessen komt de vergadering binnen (19:10 uur). 30 

 31 

Thijs zegt dat hij als een van de weinigen de hele twee uur traint. Hij geeft aan dat er ruimte is voor 32 

meerdere mensen. Hij zegt dat je daar in het eerste uur sowieso twee of drie koppels kwijt kunt. Hij voegt 33 

toe dat een aantal mensen wel wilde, maar ze moesten zich daarvoor aanmelden. Hij vindt het jammer dat 34 

een aantal mensen niet heeft durven trainen, terwijl de ruimte er wel is. 35 

Amanda zegt dat dit nog gepeild moet worden onder de leden. Ze zegt dat ze daar vanaf nu naar zullen 36 

kijken. 37 

________________________________________________________________________________________________________________ 38 

Conclusie ‘Updates vanuit het bestuur’ 39 

Er hebben inmiddels twee cursussen plaatsgevonden om de interesse van dansers in eventuele nieuwe 40 

stijlen te peilen. Deze cursussen zijn een groot succes. De stijl Afro werd beoordeeld met een gemiddelde 41 

van een 8,8 en de cursus Jazz kreeg gemiddeld een 7,8. Voor de komende periode staan nog twee 42 

partnerdanscursussen op het programma, te beginnen met Lindy Hop, die vanaf 4 december zal 43 

beginnen. Daarnaast streeft het bestuur ernaar om als laatste cursus Salsa aan te bieden. 44 

In september is een pilot bindend advies uitgevoerd bij de stijl Showdance. 93 dansers hebben een 45 

bindend advies ontvangen. De docenten Merel en Fleur waren beiden erg enthousiast over het resultaat. 46 

Ze hebben het gevoel dat de leskwaliteit er sindsdien op vooruit is gegaan. Om deze reden heeft het 47 
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bestuur ervoor gekozen om volgend jaar het bindend advies voort te willen zetten en wellicht uit te 1 

breiden naar de andere podiumdansstijlen. Wel zullen de details komend jaar beter worden uitgewerkt. 2 

De docent Hiphop Beginners en Halfgevorderd Lisa van den Hoven zal per februari stoppen met lesgeven. 3 

Het bestuur is bezig met het zoeken naar een nieuwe docent. Tot op heden zijn twee sollicitaties 4 

binnengekomen. Binnenkort zullen hiervan de gesprekken en de proeflessen plaatsvinden. 5 

Dit jaar is het bestuur begonnen met een nieuw afmeldsysteem via Whatsapp. Dit systeem draait goed. 6 

Een groot voordeel van dit nieuwe systeem is dat er een heel duidelijk overzicht is van de dansers en 7 

wanneer zij zich hebben afgemeld voor hun les. Het bestuur is van mening dat dit systeem goed 8 

functioneert. De Commissaris Dans is tevreden. 9 

De verkoop van ledenkleding heeft afgelopen maand plaatsgevonden. Dit jaar zijn er veel modellen 10 

vervangen. Ook zijn er nieuwe artikelen toegevoegd. In totaal zijn dit jaar 95 artikelen verkocht, dus het 11 

verkopen van ledenkleding is dit jaar erg goed verlopen. 12 

Het bestuur is bezig met het uitzoeken van het thema voor de RAGweekkalender. De kalender kan vanaf 13 

maart gekocht worden. 14 

Het Showdance Demoteam heeft sinds september alweer drie demonstraties gedanst en er staan nog veel 15 

leuke aanvragen open voor aankomend jaar. Het hiphopwedstrijdteam is dit jaar is opgestart en bestaat 16 

uit dertien leden. 17 

Vanuit de leden kwam tijdens de vorige ALV de vraag of het mogelijk was om het uur vrij trainen te vullen 18 

met begeleid trainen. Mede wegens de drukte die het bestuur in de afgelopen maanden heeft ervaren, is 19 

het hen niet gelukt om dit helemaal goed uit te zoeken. Het bestuur is momenteel in overleg over of het 20 

haalbaar is om begeleid trainen vanaf februari in voeren. Een concreet antwoord is er echter nog niet en 21 

daarom zal er op worden teruggekomen. 22 

________________________________________________________________________________________________________________ 23 

 24 

6. Afrekening WeekendCie 2018-2019 25 

Amanda geeft het woord aan Mariska. 26 

Mariska geeft aan dat er nog wel een kleine wijziging is ten opzichte van de afrekening die naar de leden 27 

is verstuurd. Vanwege een foutje in de berekening is er vijf euro af van de bijdrage van de vrijwilligers en 28 

die is opgeteld bij de bijdrage van Dance Fever. 29 

 30 

Naar aanleiding van de toelichting onder de begroting, zegt Tamara dat ze de post van de auto niet zo 31 

drastisch omlaag zou halen, alleen maar omdat zij het weekend alleen heeft gereden. Ze geeft aan dat het 32 

zeer wenselijk is om een tweede auto te hebben.   33 

Mariska antwoordt en zegt dat ze zullen meegeven dat ze beter kunnen zoeken naar twee auto’s. 34 

Tamara voegt toe dat ze puur benzinekosten heeft gevraagd, en geen kilometervergoeding. Dat verschilt 35 

nogal. 36 

 37 

Amanda bedankt Mariska. 38 

________________________________________________________________________________________________________________ 39 

Conclusie ‘Afrekening WeekendCie 2018-2019’ 40 

Er is een kleine wijziging in de afrekening van de WeekendCie. Vanwege een foutje in de berekening is er 41 

vijf euro af van de bijdrage van de vrijwilligers en die is opgeteld bij de bijdrage van Dance Fever. Aan de 42 

volgende WeekendCie wordt doorgegeven dat het aan te raden is om naar twee auto’s te zoeken in 43 

plaats van één. 44 



 

8 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 1 

 2 

7. Begroting BataCie 2019-2020 3 

Amanda geeft het woord aan Irene. 4 

 5 

Irene zegt dat de begroting is gebaseerd op de begroting van vorig jaar. Ze zegt dat het volgende wel 6 

belangrijk is: vorig jaar zagen ze chauffeurs als vrijwilligers. Vorig jaar hebben ze als feedback gekregen 7 

dat de chauffeurs en de tentenbouwers het ook leuk vonden om een shirt te krijgen. Ze zegt dat ze ook 8 

inschrijfgeld willen vragen van de chauffeurs en tentenbouwers, om die shirts te kunnen bekostigen. Ze 9 

voegt toe dat ze ook van tevoren al avondeten willen regelen. Dit willen ze al bij het inschrijfgeld erbij in 10 

doen. Daardoor valt het inschrijfgeld van de lopers iets hoger uit. Daarnaast is er een benzine post. Dit 11 

was vorig jaar een initiatief van de tentenbouwers en is toen niet vergoed vanuit de BataCie. Ze zegt dat 12 

ze dit vanuit de commissie willen ondersteunen. 13 

 14 

Lieke zegt dat zij vorig jaar een van de tentenbouwers was. Ze zegt dat ze de enige vanuit Dance Fever 15 

was. Ze vraagt zich af hoe ze van plan zijn om meer tentenbouwers te werven. 16 

Irene antwoordt en zegt dat heel veel mensen niet wisten dat Dance Fever meedeed met de 17 

Batavierenrace. Vorig jaar hadden ze voor het eerst echt een Dance Fever-team. Ze zegt dat ze ook al 18 

hebben gepromoot op het introweekend. Ze zegt dat ze als commissie het volste vertrouwen erin hebben 19 

dat het gaat lukken.  20 

 21 

Amanda vraagt of er behoefte is aan stemming.  22 

 23 

Er is geen behoefte aan stemming. De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd. 24 

________________________________________________________________________________________________________________ 25 

Conclusie ‘Begroting BataCie 2019-2020’ 26 

De begroting van de BataCie is gebaseerd op de begroting van vorig jaar. Er is een belangrijke wijziging. 27 

Vorig jaar werden de chauffeurs en tentenbouwers beschouwd als vrijwilligers. De commissie kreeg vorig 28 

jaar als feedback dat de chauffeurs en tentenbouwers het ook leuk hadden gevonden om een shirt te 29 

krijgen. Daarom wordt aan hen dit jaar ook een bijdrage gevraagd. Bovendien wordt het avondeten 30 

vooraf al geregeld. Daarom valt het inschrijfgeld van de lopers iets hoger uit. De begroting wordt per 31 

acclamatie goedgekeurd. 32 

________________________________________________________________________________________________________________ 33 

 34 

8. Begroting FeesCie 2019-2020 35 

Isabelle zegt dat er twee of drie jaar geleden ook een feest was. Ze geeft aan dat ze het samen gaan doen 36 

met twee andere verenigingen. De locatie hangt af van wat de verenigingen willen. Ze zegt dat de 37 

promotie voor zich spreekt. Deze bestaat onder andere uit posters en flyers. Ze voegt toe dat de 38 

aankleding aan het thema ligt. Ze willen graag een drankactie doen om meer mensen te kunnen trekken. 39 

Isabelle zegt dat ze ook een DJ hebben begroot van 40 euro. In totaal is deze post 120 euro. Dit gedeeld 40 

door drie is 40 euro. 41 

 42 
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Thijs geeft aan dat hij geen inhoudelijke vraag heeft, want hij vindt de begroting prima. Hij vraagt zich 1 

echter wel af wat de input van Dance Fever is en wat de input is van de andere verenigingen. Hij zegt dat 2 

hij bij de afrekening wel benieuwd is hoe de kosten verdeeld zijn.  3 

Irene antwoordt en zegt dat op dit moment een vergadering gepland is met twee andere verenigingen. 4 

Ze zegt dat nu de insteek is dat alles door drie gedeeld wordt. Ze voegt toe dat zij in principe 300 euro te 5 

besteden hebben, maar dat dat niet per se uitgegeven hoeft te worden. Als een andere vereniging 200 6 

euro besteedt, dan zal Dance Fever ook minder besteden. 7 

 8 

Tamara vraagt zich af om welke twee andere verenigingen het gaat. 9 

Irene antwoordt en zegt dat dit N.S.Z.&W.V. Hydrofiel en de Boosters zijn. Ze voegt toe dat het feest in 10 

ieder geval met z’n drieën gegeven zal worden. 11 

 12 

Caroline vraagt waarom de bijdrage van Dance Fever ook per se omlaag gaat, als de rest minder uit wil 13 

geven. Ze zegt dat in de Dance Fever-begroting zoveel begroot is. Ze geeft aan dat het ook voor de eigen 14 

leden van Dance Fever is. Ze vraagt wat de afweging is om dan ook maar minder uit te geven. 15 

Irene antwoordt en zegt dat ze nog geen echte vergadering hebben gehad. Ze hebben daar dus nog niet 16 

echt over nagedacht. Ze voegt toe dat ze hopen dat de andere verenigingen ook zoveel willen uitgeven. 17 

Ze zegt dat dit een goed punt is en dat ze het zullen meenemen. 18 

 19 

Tamara geeft als tip om gebruik te maken van het draaiboek van de BoCo. Ze geeft aan dat hier 20 

informatie in staat over welke kroegen eventueel een optie zijn en welke niet. 21 

 22 

Amanda vraagt of er behoefte is aan stemming.  23 

 24 

Er is geen behoefte aan stemming. De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd. 25 

________________________________________________________________________________________________________________ 26 

Conclusie ‘Begroting FeesCie 2019-2020’ 27 

Het feest zal georganiseerd worden met twee andere verenigingen. Op dit moment is de commissie in 28 

gesprek met N.S.Z.&W.V. Hydrofiel en de Boosters. De locatie hangt onder andere af van wat de andere 29 

verenigingen willen. Dance Fever heeft in principe 300 euro te besteden, maar dit hoeft niet per se 30 

uitgegeven te worden. De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd. 31 

________________________________________________________________________________________________________________ 32 

 33 

9. Begroting GalaCie Algemeen Gala 2019-2020 34 

Amanda geeft het woord aan Tyco. 35 

 36 

Tyco zegt dat de begroting gebaseerd is op de begroting van vorig jaar. Het aantal mensen dat zou 37 

komen, was lager dan waarop was ingeschat. De zaal is daarop ook uitgekozen. Hij geeft aan dat er wel 38 

iets veranderd is. De kosten voor de DJ en de geluidsset zijn lager uitgevallen. Er kan nog 125 euro 39 

uitgeven worden voor promotie of voor verlaging van de kaartjes.  40 

 41 

Tamara geeft aan dat ze zich wel een beetje zorgen maakt over de minimale omzet. Ze vraagt Tyco of hij 42 

denkt dat die gehaald zal worden. Ze vraagt wat de consequenties zijn als die niet gehaald wordt.  43 

Jesse geeft aan dat ze nog naar De Hemel gaan. 44 
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Tamara geeft aan dat ze zich afvraagt of het realistisch is en dat dit meer een zorg is.  1 

Jesse zegt dat ze nog willen kijken of het omlaag kan bij De Hemel. Hij voegt toe dat er nog andere opties 2 

zijn qua locatie. 3 

 4 

Daniek merkt op dat de kaartverkoop online even duur is als aan de deur. Ze vraagt zich af of hier een 5 

specifieke reden voor is. 6 

Tyco antwoordt en zegt dat de kaartverkoop online vorig jaar heel laag was. De kaartjes die online 7 

verkocht worden, kunnen misschien nog goedkoper gemaakt worden. De kaartjes aan de deur blijven 8 

even duur.  9 

Daniek geeft aan dat mensen sneller geneigd zijn om te gaan, als ze hun kaartje al gekocht hebben. 10 

 11 

Amanda vraagt of er behoefte is aan stemming. Er is geen behoefte aan stemming. De begroting wordt per 12 

acclamatie goedgekeurd. 13 

________________________________________________________________________________________________________________ 14 

Conclusie ‘Begroting GalaCie Algemeen Gala 2019-2020’ 15 

De begroting is gebaseerd op de begroting van vorig jaar. De kosten voor de DJ en de geluidsset zijn 16 

lager uitgevallen. Daarom kan er nog 125 euro uitgegeven worden voor promotie of ter verlaging van de 17 

kaartjes. De kaartjes zullen online evenveel kosten als de kaartjes aan de deur, omdat er vorig jaar weinig 18 

kaartjes online zijn gekocht. De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd. Vanuit de ALV komt de 19 

opmerking dat de GalaCie misschien geen evenementencommissie is. Een begroting van een 20 

evenementencommissie moet worden goedgekeurd door de ALV. De GalaCie wordt vanaf nu beschouwd 21 

als een lopende commissie. Dit betekent dat de begroting niet goedgekeurd hoeft te worden door de 22 

ALV. Er zal een lijst worden opgesteld met welke commissies beschouwd worden als 23 

evenementencommissies en welke commissies als lopende commissies. 24 

________________________________________________________________________________________________________________ 25 

 26 

10. Begroting GalaCie Stijldansgala 2019-2020 27 

Amanda geeft het woord aan Tyco. 28 

Tyco zegt dat de begroting is gebaseerd op de begroting vorig jaar en de opkomst van het gala. Hij geeft 29 

aan dat de hapjes wel heel anders worden gedaan dan vorig jaar. Er moet zelf een frituur geregeld 30 

worden.  31 

Tamara vraagt welke locatie dat accepteert. 32 

Tyco zegt dat nog niet naar is gekeken. Hij legt uit dat de focus nu bij het algemene gala ligt. 33 

Sanne zegt dat je bij Elvira geen eigen frituur mag meenemen. 34 

 35 

Stella Thissen komt de vergadering binnen (19:25 uur). 36 

 37 

Caroline zegt hierover dat die kosten dan heel erg anders zouden uitpakken. 38 

Tyco vertelt dat er nog niet precies gekeken is naar het verloop van de avond. Hij voegt toe dat ze met 39 

vrienden hebben kunnen regelen dat de geluidsinstallatie gratis is. 40 

 41 

Tamara geeft als tip over de activiteit dat deze niet te lang moet duren.  42 

 43 

Amanda vraagt of er behoefte is aan stemming.  44 

 45 
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Er is behoefte aan stemming. Er wordt gestemd middels hand opsteken. 1 

 2 

Amanda legt uit dat blanco betekent dat je geen keuze kunt maken of dat je wegens procedurele redenen 3 

niet wilt stemmen. Blanco betekent in dit geval tegen. 4 

 5 

Er zijn 16 stemmen in totaal. 6 

 7 

Voor    4 8 

Tegen    1 9 

Blanco    4 10 

Onthouding   7 11 

 12 

De begroting van het Stijldansgala 2019-2020 is niet goedgekeurd.  13 

 14 

Caroline zegt dat de GalaCie pas uitgaven mag doen, wanneer de begroting door de ALV is goedgekeurd. 15 

 16 

Irene stelt voor om in de pauze nog even naar de begroting te kijken.  17 

Rick merkt op dat aanpassingen niet zomaar gemaakt mogen worden op documenten die aan de ALV 18 

worden gepresenteerd waarop gestemd moet worden, zonder dat de ALV daar tijdig van op de hoogte is. 19 

Caroline zegt dat dit mag, als de ALV dat wil. 20 

 21 

Walter merkt op dat het slim is om aan de GalaCie te vertellen waarom er tegen is gestemd. 22 

Lieke zegt dat je Elvira wilt als locatie voor een stijldansgala. Ze legt uit dat je wel op 200 euro meer zit, als 23 

daar geen frituur zou mogen staan en je wilt wel hapjes inbegroten.  24 

 25 

Sanne biedt aan om als voormalig GalaCie-lid wel even mee wil kijken in de pauze.  26 

 27 

Irene vraagt of het mogelijk is om de 125 euro die over is van het algemene gala, te gebruiken voor dit 28 

gala. 29 

Robin vertelt dat 700 euro voor beide gala’s is begroot. Ze geeft aan dat hiermee geschoven mag worden.  30 

 31 

Jesse vraagt of beide begrotingen opnieuw moeten goedgekeurd worden.  32 

Lieke antwoordt ontkennend. 33 

________________________________________________________________________________________________________________ 34 

Conclusie ‘Begroting GalaCie Stijldansgala 2019-2020’ 35 

De begroting is gebaseerd op de begroting van vorig jaar. De snacks zijn wel anders begroot. Er moet zelf 36 

een frituur geregeld worden. De commissie heeft kunnen regelen dat de geluidsinstallatie gratis is. Er is 37 

vanuit de ALV behoefte aan stemming en er wordt gestemd middels hand opsteken. Met in totaal vijf 38 

stemmen tegen wordt de begroting niet goedgekeurd. Vanuit de ALV komt de opmerking dat de GalaCie 39 

misschien geen evenementencommissie is. Een begroting van een evenementencommissie moet worden 40 

goedgekeurd door de ALV. De GalaCie wordt vanaf nu beschouwd als een lopende commissie. Dit 41 

betekent dat de begroting niet goedgekeurd hoeft te worden door de ALV. Er zal een lijst worden 42 

opgesteld met welke commissies beschouwd worden als evenementencommissies en welke commissies 43 

als lopende commissies. 44 

________________________________________________________________________________________________________________ 45 

 46 
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11. Begroting OpCie 2019-2020  1 

Walter vertelt dat het een groot bedrag is. Het staat onderin vermeld. De huur van de Stadsschouwburg is 2 

heel hoog. Hij legt uit dat dat komt, omdat de voorstelling op zaterdag plaatsvindt. Het bedrag is 5 3 

procent hoger dan het bedrag dat de schouwburg heeft verteld. De persoon met wie Walter gebeld heeft, 4 

heeft het bedrag vermeld dat ze zouden rekenen als aankomende zaterdag een optreden gegeven wordt. 5 

Ze kunnen met maximaal 5 procent hun bedrag verhogen. Walter heeft het bedrag dat de schouwburg 6 

verteld heeft met 5% verhoogd. Hij zegt dat het misschien meevalt. Dan kunnen ze geld steken in andere 7 

dingen, bijvoorbeeld een verlaging van de prijs van de kaartjes. Daarnaast zijn ze aan het kijken of ze nog 8 

geld van sponsoren of subsidie kunnen krijgen.  9 

 10 

Caroline vraagt of de beamer helemaal van tafel is. 11 

Walter antwoordt en zegt dat die op dit moment niet in de begroting paste, omdat een beamer ongeveer 12 

600 euro kost. Hij vertelt dat ze al iets moesten snoepen van de kledingbijdrage. Als er iets van een 13 

subsidie komt, dan willen ze kijken of ze nog extra dingen kunnen regelen. 14 

 15 

Irene vraagt of er is nagedacht over de optie van sponsoring. 16 

Walter zegt dat ze hiermee bezig zijn. 17 

Daniek vertelt dat ze 100 euro van de Feestwinkel krijgen. Ze vraagt of dit vanuit de OpCie is of vanuit 18 

mensen die een bonnetje inleveren. 19 

 20 

Benoît Meynart komt de vergadering binnen (19:36 uur). 21 

 22 

Sanne zegt dat dit een soort sponsoring is. Zij hebben een bedrag van 100 euro. Daar krijgt Dance Fever 23 

een kortingscode van. Dat komt nog ergens via de mail. Het bestuur heeft die kortingscode. Ze vertelt dat 24 

ze daar in haar jaar bepaalde kledingstukken van hebben gekocht. Ze voegt toe dat er ook een 25 

kortingscode van tien procent is voor alle leden. 26 

Daniek zegt dat misschien extra gecommuniceerd kan worden naar de leden dat alle leden een korting 27 

hebben van 10 procent.  28 

Walter geeft aan dat ze de 100 euro willen gebruiken voor de groepen, naast de kledingbijdrage. 29 

Tamara voegt toe dat docenten kunnen mailen met wat ze willen aanschaffen. Dan hoeven docenten dat 30 

niet meer apart aan te schaffen. 31 

 32 

Thijs zegt over de geschatte kaartverkoop door studenten, dat dit specifiek getal is. Hij vraagt zich af hoe 33 

de commissie hieraan komt. 34 

Walter legt uit dat dit de kaartverkoop van vorig jaar is.  35 

 36 

Rick komt terug op de begroting van het stijldansgala en vraagt of de GalaCie een 37 

evenementencommissie is. Hij zegt dat de begroting van een evenementencommissie door de ALV 38 

goedgekeurd moet worden en indien het een gewone commissie is, is alleen het bestuur nodig. 39 

Bovendien moet een begroting ook door de ALV goedgekeurd worden, als de begroting meer dan 1000 40 

euro is.  41 

Sanne zegt dat de commissie twee evenementen per jaar organiseert, waardoor het een lopende 42 

commissie is. 43 

Tamara zegt dat een lijstje gemaakt moet worden met evenementencommissies en lopende commissies. 44 

Sanne zegt dat het een lopende commissie is, als het goed is. 45 
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Caroline zegt dat het niet om het getal onderaan gaat. Ze legt uit dat het erom gaat dat de OpCie meer 1 

dan 1000 euro van de vereniging krijgt. Als de GalaCie maar 700 euro krijgt, en als de ALV vindt dat het 2 

geen evenementencommissie is, dan is het geen probleem. 3 

 4 

Aline leest art. 11 van het HR voor, dat als volgt luidt: ‘’1. Evenementencommissies worden aangesteld om 5 

een eenmalig evenement te organiseren en/of te coördineren. Een dergelijke commissie wordt na 6 

afronding van het evenement ontbonden. 2. Vooraf aan een evenement presenteert de 7 

evenementencommissie een begroting op de algemene ledenvergadering.’’ 8 

 9 

Sanne zegt dat ze de commissie de afgelopen twee jaar als een lopende commissie hebben beschouwd. 10 

Caroline zegt dat dit artikel bedoeld is voor evenementen die één keer georganiseerd worden. Ze voegt 11 

toe dat zoiets als een Batavierenrace niet onder de evenementencommissies valt. Ze zegt dat het 12 

misschien een idee is om dit vast te leggen. 13 

Amanda zegt dat het slim is om de GalaCie nu als lopend te beschouwen, zodat de begroting niet door 14 

de ALV goedgekeurd hoeft te worden. Het bestuur zal een lijst maken van hoe zij de commissies 15 

beschouwen.  16 

 17 

Amanda geeft aan dat verder zal worden gegaan met de OpCie.  18 

Amanda vraagt of er behoefte is aan stemming.  19 

 20 

Er is geen behoefte aan stemming. De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd.  21 

________________________________________________________________________________________________________________ 22 

Conclusie ‘Begroting OpCie 2019-2020’ 23 

De huur van de Stadsschouwburg is erg hoog, omdat de voorstelling op een zaterdag plaatsvindt. Er 24 

wordt gekeken naar eventuele sponsoring. De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd. 25 

________________________________________________________________________________________________________________ 26 

 27 

12. Begroting TeammatchCie 2019-2020  28 

Amanda zegt dat hier een streep doorheen kan, omdat de TeammatchCie vanaf nu ook als een lopende 29 

commissie beschouwd wordt. 30 

 31 

Amanda Waage schorst de vergadering (19:45 uur).  32 

 33 

Amanda Waage heropent de vergadering (19:56 uur). 34 

________________________________________________________________________________________________________________ 35 

Conclusie ‘Begroting TeammatchCie 2019-2020’ 36 

Deze begroting hoeft niet goedgekeurd te worden door de ALV, omdat de TeammatchCie een lopende 37 

commissie is. 38 

________________________________________________________________________________________________________________ 39 

 40 

13. Commissierondje 41 
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AcCo 1 

Benoît vertelt dat ze een beetje een trage opstart hebben gehad. In het begin liep het niet zo lekker. Ze 2 

hebben wel een filmavond kunnen organiseren. Hij vertelt dat hier veel nieuwe leden aanwezig waren en 3 

dat dat een goed teken is. Hij zegt dat ze helaas voor december niets hebben gepland, omdat de 4 

penningmeester is weggevallen. Hij zegt dat ze nu gewoon weer flink aan de bak gaan. Hij voegt toe dat 5 

hun budget er nog goed uitziet.  6 

 7 

BataCie 8 

Daniek vertelt dat ze extra gaan hypen. Ze moeten 25 lopers vinden. Ze vertelt dat de eerste chauffeur 9 

zich al heeft aangemeld, namelijk Margriet. Ze zegt dat de BataCie nu uit vijf leden bestaat. Het vijfde 10 

commissielid is Ilse en zij is een soort Commissaris Extern. Ze voegt toe dat ze heel blij zijn dat ze haar 11 

hebben gevonden. Het busje is gereserveerd. Het team staat ingeschreven als ‘Groen moet je doen’ met 12 

misschien als bijschrift ‘Nog groener’. Ze zullen nog meer hypen op de demoavond. Daniek zegt dat de 13 

ALV 1, 2 en 3 mei vrij moet houden. Vanaf 17 december kunnen leden zich inschrijven. Dan is ook de 14 

borrel. 15 

 16 

Benoit heeft een opmerking over de shirts. Hij zegt dat er vorig jaar katoenen shirts waren. Hij geeft aan 17 

dat sportshirts beter zitten bij een sportactiviteit. Hij vraagt of misschien gekeken kan worden naar een 18 

sportshirt. 19 

Daniek antwoordt en zegt dat het logo van de Fuik op het shirt moet. Ze zegt dat sportshirts duurder zijn  20 

en dat mensen niet per se willen hardlopen in het shirt dat ze krijgen, omdat ze liever hardlopen in hun 21 

eigen shirt.  22 

Caroline geeft aan dat er misschien nog geïnventariseerd kan worden, omdat de reden dat mensen nu 23 

liever hardlopen in hun eigen shirt misschien is vanwege het feit dat ze geen sportshirt krijgen. 24 

Daniek zegt dat dit een goed idee is. 25 

Irene voegt toe dat ze inmiddels al 25 euro meer aan sponsoring binnen hebben dan ze begroot hebben, 26 

dus ze hebben al iets meer speling. 27 

 28 

BoCo 29 

Aline vertelt dat het goed gaat met de BoCo. Ze zijn met vier personen en hebben ieder een duidelijke 30 

taak, die iedereen goed uitvoert. De vergaderingen lopen soepel en duren meestal niet al te lang. Er is nu 31 

één borrel geweest, de ballonnenborrel afgelopen donderdag. Er waren ongeveer twintig mensen, het 32 

was erg gezellig en de borrel is tot laat doorgegaan. De volgende borrel is op 17 december en zal een 33 

winterig of kerstig thema hebben. De borrel in januari is ook al gepland, namelijk op 29 januari. 34 

 35 

Tamara vraagt waarom de keuze is gemaakt om de borrel tegelijkertijd te plannen met de filmnacht van 36 

Olympus.  37 

Benoit geeft antwoord en zegt dat er mensen in die commissie zitten, die niet bij Olympus zitten. 38 

 39 

 40 

FeesCie 41 

Irene vertelt dat ze met z’n vijven van start zijn gegaan. Lobke heeft laten weten dat het haar niet ging 42 

lukken. Verder is vanuit het bestuur besloten dat Lian vanwege drukte geen voorzitter zal zijn. Irene vertelt 43 

dat zij nu voorzitter is van de commissie. Ze zijn op zoek naar een vierde of vijfde lid. Ze zegt dat het tot 44 
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nu toe het goed gaat en dat ze enthousiast zijn. Ze hebben contact met twee andere verenigingen om het 1 

feest te organiseren. 2 

 3 

GalaCie 4 

Jesse vertelt dat zij ook met vijf begonnen en inmiddels met vier zijn. Nu het probleem met de begroting 5 

verholpen is, heeft hij geen stress meer. Binnenkort gaat de promotie van start. Voor de rest gaat het 6 

prima. Het vergaderen gaat redelijk.  7 

 8 

LustrumCie 9 

Rick zegt dat ze nog niets gaan vertellen over het thema.  10 

Sanne vertelt dat morgen de verjaardag van Dance Fever is: dan is Dance Fever officieel veertien jaar oud. 11 

Vanaf morgen komen de spannende hints. Ze zullen veel hypen. Na de zomer is er een compleet 12 

lustrumjaar. 13 

 14 

OpCie 15 

Walter vertelt dat ze een goede commissie hebben van zes personen en dat ze hard op weg zijn. Het 16 

scheelde dat de datum en locatie al vast stonden. De voorstelling vindt plaats op 27 juni. Verder was het 17 

thema best snel gevonden. Het thema wordt op de demoavond bekend gemaakt. Hij voegt toe dat ze 18 

hard aan het werk zijn om alles rond te krijgen. 19 

 20 

PR-Cie 21 

Daphne vertelt dat het goed gaat en dat het scheelt dat ze op elkaar zijn ingespeeld. Ze zegt dat ze gelijk 22 

lekker konden beginnen. Ze zijn nog wel zoekende naar een vijfde persoon. Ze vertelt dat ze volgende 23 

week weer een vergadering hebben en dan komt er iemand meekijken. De visitekaartjes zijn gemaakt en 24 

die komen binnenkort binnen. Ze hebben ook een nieuwe stempel en een nieuwe sticker gemaakt. Ze 25 

organiseren een kerstactie en ze zijn bezig met het ontwerpen van een staande banner. Binnenkort gaan 26 

ze de proeflessen van februari promoten. 27 

 28 

Daniek vraagt of de banner gebruikt mag worden door het demoteam en het hiphopwedstrijdteam. 29 

Daphne zegt dat de aanvraag vanuit het bestuur is gedaan. 30 

Amanda zegt dat dit mag.  31 

Caroline geeft aan dat nog wel naar de brandveiligheid gekeken moet worden. 32 

 33 

PublicaCie 34 

Carolien zegt dat ze met z’n vijven zijn begonnen. Ze vertelt dat ze foto’s maken tijdens evenementen en 35 

dat ze een stukje schrijven voor de nieuwsbrief.  36 

 37 

Rick vraagt of ze ook foto’s willen maken tijdens de lessen. Hij zegt dat dat leuk is om te zien. 38 

Lian antwoordt en vraag of hij Instagram heeft. Ze legt uit dat daar veel danscontent staat. 39 

Rick zegt dat hij geen Instagram heeft. 40 

 41 

TeammatchCie 42 
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Julie vertelt dat ze met z’n vieren zijn. Ze zijn druk bezig met het regelen van de locatie. De datum wordt 1 

17 of 18 maart. Ze voegt toe dat ze bezig zijn met een filmpje maken voor promotie en ze hebben het 2 

thema vastgesteld. 3 

 4 

WebCie 5 

Aline vertelt dat de WebCie de laatste tijd vooral bezig is geweest met het maken van inschrijfformulieren 6 

en het stroomlijnen van de communicatie met commissies. Ook zijn alle nieuwe leden voorzien van een 7 

account voor de website. Binnenkort is er een eerste ontmoeting met potentiële nieuwe leden voor de 8 

WebCie. 9 

 10 

KasCo 11 

Rick vertelt dat ze maandag hun eerste KasCo-moment hadden. Ze hebben alle declaraties en contributies 12 

besproken en de kas. Alles is goed verlopen. Hij zegt dat ze vertrouwen hebben in Robin. Hij voegt toe 13 

dat het volgende moment 11 december is. 14 

 15 

RvA 16 

Daniek vertelt dat het allemaal wel goed gaat, voor zover zij het hebben ervaren en het bestuur ook. Ze 17 

heeft weinig toe te voegen.  18 

Amanda voegt toe dat ze uiteten zijn geweest. 19 

 20 

Meerjarenplanwerkgroep 21 

Amanda vertelt dat ze op zoek zijn naar een nieuw lid. Heb je hier interesse in en ben je een 22 

podiumdanser, dan kun je mailen naar meerjarenplan@sdvndancefever. 23 

Daniek vraagt of ze dit nog meer gaan promoten buiten de ALV. 24 

Amanda vertelt dat ze dit nog even moeten overleggen. 25 

 26 

Teamcaptain Brado 27 

Walter vertelt dat er twee of drie Brado’s zijn geweest. Er is een paar naar een wedstrijd geweest. Die 28 

hebben ze gewonnen. Ze zijn eerste geworden in Ballroom en derde in Latin. Walter hoopt dat hij tijdens 29 

de D-lessen hier meer over kan vertellen, zodat er meer D’tjes naar toe kunnen. 30 

Daniek vraagt zich af wat een Brado is. 31 

Walter antwoordt en zegt dat het een bond is die gaat over dansscholen in Brabant en omgeving. De 32 

NADB is de bond van Nederland. Brado’s zijn iets kleinere wedstrijden. Daarin zijn ook punten te 33 

verdienen voor de bond van Nederland. 34 

Thijs voegt toe dat je als individueel koppel aan wedstrijden van de NADB mee kunt doen. 35 

Tamara voegt toe dat de NADB same-sex paren niet goedkeurt. Dat is het grootste verschil en dat is ook 36 

waarom ze toen naar Brado’s zijn gegaan.  37 

 38 

Teamcaptains 39 

Thijs vertelt dat laatst het ETDS in Groningen is geweest. Dat was erg leuk. Hierbij waren ook beginnende 40 

dansers aanwezig. Er was veel enthousiasme. Hij zegt dat ze in de teamcompetitie vijfde zijn geworden 41 
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van alle teams, dus dat is nog steeds erg goed. Hij vertelt dat ze nu druk bezig zijn met de inschrijvingen 1 

voor het NTDS regelen. Nog niet zoveel beginners hebben zich ingeschreven, dus daarvoor gaat Thijs nog 2 

promoten. Verder hebben ze het verder uitgebreid: ze hebben energie gestoken in mensen introduceren 3 

in die danswereld. Dat is redelijk goed ervaren. Ze hebben vier of vijf danskoppels die actief wedstrijden 4 

willen gaan dansen. Ze koppelen mensen aan elkaar die dat willen doen. Hierbij hebben ze veel hulp 5 

gekregen van Joan. Ze willen eventueel een workshop houden voor alle wedstrijddansers. Dit gaat dan 6 

vooral over je mindset en hoe je jezelf presenteert. Ze zijn aan het kijken naar wanneer ze die workshop 7 

willen organiseren. 8 

________________________________________________________________________________________________________________ 9 

Conclusie ‘Commissierondje’ 10 

De AcCo had een trage start, maar loopt nu weer. De filmavond was een succes met veel nieuwe leden die 11 

aanwezig waren. Er is geen decemberactiviteit, omdat de penningmeester is uitgevallen.  12 

De BataCie is enthousiast en bestaat nu uit vijf leden.  13 

Het gaat goed met de BoCo en de eerste borrel was erg gezellig.  14 

Vanuit het bestuur is besloten dat Lian vanwege drukte niet meer de voorzitter zal zijn van de FeesCie. 15 

Irene Mommers heeft deze taak op zich genomen en ze zijn op zoek naar een vijfde lid. Er is contact met 16 

twee andere verenigingen om het feest mee te organiseren.  17 

De GalaCie is begonnen met vijf leden, van wie ook iemand is uitgevallen. Binnenkort gaat de promotie 18 

voor het algemene gala van start.  19 

De LustrumCie begint met het delen van spannende hints. Na de zomer zal een volledig lustrumjaar 20 

plaatsvinden.  21 

De OpCie is hard aan het werk en op de demoavond wordt het thema bekend gemaakt.  22 

De PR-Cie is goed van start gegaan en is nog op zoek naar een vijfde lid.  23 

De PublicaCie maakt foto’s tijdens evenementen en schrijft stukjes voor de nieuwsbrief.  24 

De TeammatchCie is druk bezig met het regelen van de locatie en het thema is vastgesteld.  25 

De WebCie is de laatste tijd vooral bezig geweest met het maken van inschrijfformulieren en het 26 

stroomlijnen van de communicatie met commissies. Ook zijn alle nieuwe leden voorzien van een account 27 

voor de website. Binnenkort is er een eerste ontmoeting met potentiële nieuwe leden.  28 

De KasCo heeft afgelopen maandag het eerste KasCo-moment gehad. Dit ging goed en ze hebben 29 

vertrouwen in Robin.  30 

Volgens de RvA gaat het goed.  31 

De meerjarenplanwerkgroep is op zoek naar een lid dat podiumdanser is.  32 

De Teamcaptain Brado is enthousiast. Er is een paar naar een Brado geweest. Daarbij zijn zij eerste 33 

geworden in Ballroom en derde in Latin.  34 

Ook de Teamcaptains zijn enthousiast. Het ETDS in Groningen was erg leuk en hierbij waren ook 35 

beginnende dansers aanwezig. In de teamcompetitie zijn ze vijfde geworden van alle teams. Ze zijn druk 36 

bezig met het regelen van de inschrijvingen voor het NTDS. Er zijn een aantal danskoppels die actief 37 

wedstrijden willen gaan dansen. 38 

________________________________________________________________________________________________________________ 39 

 40 

14. W.V.T.T.K. 41 

Amanda zegt dat er niets op de w.v.t.t.k. staat. 42 

________________________________________________________________________________________________________________ 43 
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Conclusie ‘W.V.T.T.K.’ 1 

Er is niets verder ter tafel gekomen. 2 

________________________________________________________________________________________________________________ 3 

15. Rondvraag 4 

Rick heeft een opmerking over de demoavond. Hij zegt dat het schema pas op de avond zelf bekend 5 

wordt gemaakt. Hij geeft aan dat hij het idee snapt, maar zo wordt iedereen geforceerd om te komen. Hij 6 

zegt dat wie geweest is, naar huis gaat. Hij geeft aan dat je er vertrouwen in moet hebben dat mensen 7 

erheen gaan.  8 

Mariska antwoordt en zegt dat dit eigenlijk al lang zo gebeurt. Ze begrijpt dat dansers alsnog na hun dans 9 

weg kunnen gaan. Het eerder bekendmaken van het rooster zal ertoe leiden dat mensen continu 10 

binnenkomen en weggaan. Je kunt nog steeds komen kijken en wat later komen. Ze legt uit dat dit 11 

voorkomen kan worden door het rooster pas op de avond zelf op bekend te maken. 12 

Rick begrijpt het. 13 

Tamara voegt toe dat de Commissaris Dans altijd gemaild kan worden, als je echt in de knoop komt met 14 

je planning.  15 

 16 

Rick oppert om sportshirts te gaan maken in plaats van gewone shirts om aan de ledenkleding toe te 17 

voegen. 18 

Daniek geeft aan dat ze ook graag een sporttop wilde. 19 

Amanda zegt dat het bestuur hier al over nadenkt en bedankt hen voor hun opmerkingen. 20 

 21 

Thijs zegt dat er onduidelijkheid was over of mensen gedurende het jaar lid konden worden.  22 

Amanda legt uit dat je altijd niet-dansend lid kunt worden. Als je dansend lid wilt worden, dan moet je je 23 

houden aan de inschrijfdata. 24 

 25 

Tamara geeft aan dat ze twee opmerkingen heeft. Haar eerste update gaat over de aanwezigheidslijsten. 26 

Ze zegt dat de aanwezigheidslijsten bij stijldansen zijn verdwenen. 27 

Mariska antwoordt en zegt dat het in het begin in Roomsch Leven heel goed ging met het controleren. 28 

Daarna ging het steeds minder goed. Ze zegt dat ze contact heeft opgenomen met de docenten. De 29 

lijsten schijnen door de eigenaren van Roomsch Leven in de kluis gelegd te zijn. Mariska vertelt dat ze 30 

contact met hen heeft opgenomen. Ze voegt toe dat ze de eerste drie weken heeft meegeteld en dat 31 

mensen een waarschuwing hebben ontvangen. Omdat de lijsten daarna slecht werden ingevuld, vond ze 32 

het niet kunnen om de halve groep een waarschuwing te geven. Vanaf volgende week zal ze hiermee 33 

weer beginnen. 34 

Tamara zegt dat docenten zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om de aanwezigheid te checken.  35 

Mariska zegt dat ze het daarmee eens is en dat ze het zal doorgeven.  36 

Irene vindt het beter als de docenten de aanwezigheid checken. Ze vertelt dat bij podiumdansen de 37 

docenten het doen. Bij Stijldansen ligt de lijst ergens in de zaal en de dansers moeten deze zelf aftekenen. 38 

Ze legt uit dat ze het daardoor vergeet bij stijldansen. 39 

 40 

De tweede opmerking van Tamara gaat over een Instagram-verhaal van het bestuur over het splitsen van 41 

Modern Jazz. Voor een lid kan het overkomen alsof dat heel eenvoudig gaat, terwijl het toevoegen van 42 

een stijl heel gecompliceerd is. Ze zegt dat het goed is dat het bestuur dit peilt, maar ze geeft aan dat ze 43 

het anders zou verwoorden.  44 

Amanda zegt dat ze dit mee zullen nemen. 45 
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________________________________________________________________________________________________________________ 1 

Conclusie ‘Rondvraag’ 2 

Er komt de vraag of het schema van de demoavond van te voren bekend kan worden gemaakt. Er wordt 3 

uitgelegd dat dat niet de voorkeur heeft.  4 

Er wordt verteld dat er onduidelijkheid was of mensen gedurende het jaar lid konden worden. Hierover is 5 

een miscommunicatie geweest. Het bestuur legt uit dat je altijd niet-dansend lid kunt worden. Als je 6 

dansend lid wilt worden, dan moet je je houden aan de inschrijfdata. 7 

De aanwezigheidslijsten bij het stijldansen in Roomsch Leven zijn verdwenen. De Commissaris Dans gaat 8 

hier achteraan. Aan de docenten zal nogmaals gevraagd worden om de aanwezigheid beter te checken. 9 

________________________________________________________________________________________________________________ 10 

 11 

16. Sluiting 12 

Amanda Waage sluit de vergadering (20:29 uur). 13 


